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!!هب!للجميحالقواءة!جان

اف!سم!!أمكنبة

ئثهبأ"سوؤإ!السيدةلا

بما!م!ولهاالاغمالىطنمله

غمْاي!!هصطفىسرافا:

فهلمحراا!نطيانال!

حباتنا(فى)الخرافة

ءيىكلرىعلىأحمدد.

الغلاف!تصميم

ا!ى؟والإشراف

هحموداور!للففانْ

؟إلتنفيذ:ا!لمالإخواج

ا!نواحد.كدالالاصملإ-!

ا!ط-ب!صكى:الإلثمواف

!م!ايرصجيد!ه!ك!!

ل!%ييم!مو!ها
.ا!-----.نى.--:-تبمالهاالماثمرفأ

انمهفمأوجمة:الجهات

المركزيهالئكاهلةال!عايةجمعية

اللثقافةوزارة

الإعلاموزارة

والتعلي!ا!ثهـييهوؤوة

ال!حليإَا!ثئ!يةوزارة

الدتمبالماوزارة

إ---إإ؟!هفأ!إ.(لثئفل!ا
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يم!لتقلىايههايلىءله

العصروملاحقةوالرقىللتق!دمأمامفاسبلِلىلا

الطريقإ!ىيهدينانووههالإنسانلِةالمدرفةمنبالمزيدالأ

حدائقؤهووأهمأصيحمَهالأنممرةمكتبةولأن،الصحيح

..الأصيلهَالمصرية!لثقافةوبيعًاعطرهانتنسمالمدرفة

بهالوفاءإل!لنالي!م!ووعذاعهدًاانفسنالحىقطعنافإننا

المصرية.للأسوةعطاءالمعرفةدفَمجرةلتثمر

فى.سهيرشمرجان
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ظىلطه-،

القمهرفىجرتالقىه!ضممىكلصوهَ!مسو!

فمِهاتداخلىالقىالضجون!يوهن!هالمضى

العلمية."لحمَ!لق.هحابجصحالخيكل

أصبحمَاقدالطبيعيةإثطاهرة!هد.عن!لارعَم

لمذلكأقإل!وفلكيَا،علمي!مفعمرةطورلثةثموهرهتذ

الضرافاي!همنهمباينة!قصأر،لوأقهىلمعح

علمى.اشآستصممَف!لجلبم3لاكقتىوالميحاتة

ضوالأسا!الخراكْةتجدأقكىْوعَريبًاصنيبرًيادكئهييدصوقد

،!ْالمسب!+وغيرالِمثكريعةبالوتيرةصكصرتميزقىمتهأتتطدتأرضية

وألقكفولوجية.ألحلممةا!صماقاتفى
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الخرافةانتمفمارمنالواضحالققاقضهذالَفممميرمحاولةولعل

السريعةالتطوراناالىأساسىوبشكليعودا!بِمِمِةالنووةوأفْطلاِة

علىلَجرى،ومازالتجرت،أتأالدراهيهَوأحياناوالمقلاحقة

إسىأد!إلحىفىأالفَرق.منالأخيرالعقدكْىالمالميةالمهاحة

إسَى،عواسمًأالبابْوفتحت،سائدةكانتالتىالأيديولوجيالتتهميش

والخيالىالعلمفيهايختلطبعد،لَكتشمفلمجديدةوآفاقمنطلقات

ألمجهولى.اكداثماففىوالرغبة،الجامح

عنأحيانًاوإلمجزالمجهولإكتشافأنلحدىَأنولإيجمه

منهإلحطلقتالذ!الأساسومازالكانالظواهربعضلَفدملِر

التطبيقية.العلوموأيفناوالأسطور؟الخرافة

وبىاءكانتالقدلِمهَوالرومانيةواليونانيةالمصريةفالأساطير

التىالأيديولوجالِةأوالفكريةوالممتقدالَهمن.ِالفلسفاتالفير

.البلدانهذهحكم!

لدىوالجسدوالروحالأبديةنظريةبيننفصلىانيمكنوهلى

مثلهالئلةوعلملِةهندسيهَمنجزاتويينالمَدماءالمصررسن

التحنيظ؟وفنوالمعابدالأهرام

الإلياذةفىالقديمةاليونانيهَالأساطيريفالفص!يمكلنوهلى

خرجتالتصوأئضَعزيةوالعلميهَالفنيةالمنجزاتوبينيسا،والأوفى

وأوشميدس.وأبمِقوروأفلاطونأرسطوأفكاوعن

علةمعرفةالىوالحاجة،الرغبةالىدائفاجمحتفالإنسانلِلأَ...3

الىتلجأفهىوالمنطقالدمَلىيسمفهالمي!ذاوالأشياء،الكائنالَا
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هـثلماينطبقعلىالقديمةالحضمارالتعلىدْلكوينطبق،الخيال

ا!داوالخرافةللاسطووةكانولقد.ها!؟ضزةالحفرء

والأغاجيمبهةْبالخوارقإلحأضعالمفمامناالنابعالخاصسحرهما

نفمسه.توجدالوقتوفىولكفهاالقإئم،الواقعخطوطتقلاشىحيمثا

عكلىلمجاثَ!أثروالخراف!ةللاسطووةوسيظلىكانولذلكآحْر،واقمًا

والسياسة.والعلموالفكروالفنالأدليا

الألِدلِولوجياتصنالكيثيرأقنكتشف!أئصمغمتمنوليس

امنيدادالوافنعكْىهىمادلِةأسسًالففسهاترْصكمالمنىوالإفكار

نفصلأنيمكنوهل،مختلفةأؤمنةفىشاعتوخرإفاتلأساطلِر

النافلةهنلوالعنصرىالجنسىالتفو!علىقائمةأيديولوجيةبين

الاَوىالبطلخرافةعلىالقائمالأسطورىأساسمهاوبين،الهتلرية

صفةفاكتسب،دمهمنوشربالتتين،قتلى2؟ؤإلذ"سيجمريذ"،

؟وض.أغنىوالهيمنةوالسيادة..والقفوقالخلود

علىقا!طالتىالفالننلِةالأيديولوجيةعلىتمامًاينطبقوالأمر

الإمبراطوريةفىالصمثلةأشباحهوب!دمثا،الماضىإحياءأساس

الخرافية.قوتهاومصادرأساطيرها،نجعى!ألرومانيب

الخرافاتمنمجموعةعلىونشألتارتبطتنفسهاالصهيونيهَاقبل

وشكلتعام،ألفىمنأكثرالىتارلخهالِرجعالتىالقديمةوالأساطير

الفلِر.حممابعلىلليهودوطنلإقامةئزهيَامشروءًامفهأ

والفلسفيةالأدبلِةالإبداعاتمنالكنيرقامتأخرىناحيةومن

التهضةعصرففى؟والخرافهَالأساطمِرأوضيةعلىوالفنلِهَ
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العالماكلَاثمافومحارلةالقدلِم،ايكممِمىننظاموسمَوِماالأوروبلِة،

أسطورةنجرجتالدقىووجالالبابامقولإتعنبميذاأخرىةمر

وا!نناثمافةالمعرفةالىشوفايمتلئَالذْىالمالم""!اوستدكمَور

ثم،الحياةأسراربكلىيطلعهلكلىالمنميطان؟محعقدَاأبرمحيث

ذلك.حه-بَعدويقبضر

حواديتجوهرهافىهىالخالدةشكسبيراعمالىوغالبية

بلدانتى،"يفأنى!الشإعزوجحيمالإلهيةوالكوميديالأساطيو،

المعاصرةوالفكريةالأوروبيةالإبداعاتمنكثيرفىثرياننا

دَتتاولىهوضوعاتحسيينوطهسارتر،بولوجانجيد،لأندريه

القيممنمجموعةلت!قديمهحاولةفىوالخرافاتالأسماطيربمض

وهجوفالهانفئاأوالأيديولوجياتلبعضتكيدًاالجديدةوالأفكار

عليهاه

انبمنتنفسهاالالنمتراكيةالأيديولوجلِالتاناثقولىيمثنإثثإ

الإلنجليزىالراهبموولَوهاسكتبحلِنالأسمطووهَ،عالممن

العدلىيممودهعالمأيتخيلهالذىالمنالىالعالمعناليوتوبيا

والطغالِانهالظلمفيهولنتفىوالإخ!اء،

كلللَدفقالرئيسىالمنبعهىمووتوماسلِوتوبياكاثتلقد

عليهاوأطلىَذلك،بعدخرجهَاالتىالإلنملَراكيةوالنظرياتالأفكاو

بأنهامورلَوصةسيوتويياماوكلىويصفأ،التوئاولةالالنثتراكية

يصبحلكى،النبيلوال!حلمالدمَلىكتدرةتتجاوؤإن!سانيةأسطورة

حاولالتىنظرياتهأنماركسيدركلموربمامستحيلأ،تحقمِمَها
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هبىتحزإتقدللتحقيقوقابلاًوهنطقناواقمنايكونأن-فيها

تخقيقهايصعبالتىاليوتويياأشكالىهنشكلالىالأخرى

.رتطبيقها.

ناحية،منوالخرافلأالخلالبدِنالواضحالتداخلىهذاوسنجد

وعلماءهفكرينأعمالفىأخرىمن.ناحيةوالتطبيقالملوموبين

بنوجابررشد،وابنسينا،وابنوثرويد،،هيجلأهنالهنكباو

ونظرياتهمكياباتهمننالكيرفىاعتمدوافلقد.وغيرهمحيان

فىتفسيرهاوحاولواالشائمة،والخرافاتالأساطيربمضعلى

والديالكنيك.العقلىعلىيمتمدهنطقىاطاوْ

-
برتراندرسلىالكبيرالبريطانىوالعالموالمفكرالفيلمهوفويقولى

رغبة.عنتمبيرسوىليمتَالحرافةانوالدينالملمكيلَابه-فى

ووسائلها.الخاصط.أساليبقاتممتخدمالممرفلأفىدفينة

المشرين،القرقفيهانودعالتىالأخيرةالضمهوروفىوالثوم

الألفيةبدايةوئممت!قبل،العلميةوألكووةا!اَئماثاتقرقيعتبرالذى

ذلكولجريوالفكنر،الخرافةبينوقوىخطيرتداخليجرىالفالظ

.اتجاهاتعدةفى

وغيرالمممريعةبوتيسرتهماتمضىوالت!ولوجيةالعلميةفالثووة

هياهوتجرىوهسلمالَه،الماضىأوراقمنالكفيرلقفيرالمممبوقة

وأفكارأيديولوجيالَاهعهاتممقطالمعرقةنهرفىوجديدةكنيرة

المفاخعلىوسمِطرةهيمفةهَرنلِنأوقرنطوالاكقممبتقدكانمَأ

وهمطلِاتهالواقعيشبقالتاريخفىهرةولأولى.رالسياصمىالفكرى
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آفاقبذلكوتتفتح،السابقةوالأي!ديولوجياتألنطريالَاك!الجديدد

الحقيقةفيهاتتداخلحدودبلاجديدهَ!تشافاتادررجيبةواسعة

هدطلِاتمعوخرافاتهالماضىأساطلِروتتشابك،والخيال

وأعاجلِبه.المشلقبلى

العلمىالخيالشطحإت.منكثيزاأنوالمنيرالغريمبافالأمير

وحبربالزمنلة2حولىويلزاتمنبى..جرواياتبهاامتكصتألتى

تعدلغالمحيطاتألكماقعنفيرنجونرواياتكذلكالكنواكب،

وتطووتالقمر،علىالإنهمماننزلىأنبمدجاهخاخيالأأوخرافة

سوسكةالىالوصولىالصناسكلية،وأمكنوالأقماوالصواويخصناعة

الضوء.سرعهَمنوالاقترابالصوت

ابجيناتهوعلوم،الوراثيةالهئدسةوثورةالاستتمببإحْ،هناكثم

جامحخيالىتصووكلفاقتمنجزات؟قدمتالتىالاتصالالَاوثووة

الماضى.فى

والنظرياتوالألِديولوجيال!االأ!كارمنعددسق!وطبعدولعله!!
-.

كنإق.هناكالجديد،الواقحتمْسيرعلىقادرةتعدل!مالتىالقديمة

يدضمهاوالتفسينرللمعرفةجديدةأسمسعنللبحثكئيرةمحاولات

انسانيةوتعملِقالةالبعنبحناةإثسانلِةوأسسهفاهيممنينطلق

السيطر؟إلىتمممىسكدواتلِلأهضاهيمهنينطلقوبعضهأالإئسان،

ديئلِة.أواثليةاوعرقيةرالِاناوتحتاوابهلمنة

عبرقيةأسلم!منتتطلقالتىالجديدءالنظرطتهذهأشهر.0ولعل

بهياعليذاحْرج.التىالحضاواتوحروبْصراعنظريةهىواللية

12
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الىالصالميقممممالذى،هنجتونصموبيلىالأمريكىالمنظر

،والتراثالتاولخ،أساسعلىهتصارعةثقافيةمجصوسكات

.للوجدانالمشكللأوالأساطير،والدقاثد

الحضارىالتطوووحدةترفضا!لىَوغي!رهاالنظريةوهذه

النريىالث!قافىالنمطلسيمادةوسَممى.للإنمدلصانيةوالثقافى

قأيمكنمماصرًاعلميًاتجسيدال!ات!أحد!فىتقدموالأمريكى

ا!خوافة.باي!يولوجياتنسميه

م!والآخيرالحالِنبينتخرجأيديولوجسيةلأثماط!تكراروهى

خرافةعلىتمتمدالفاشيةكاتتولقد.،دينيةاوعرقيةأرضية

حلمًأكافَالناؤيةانكما،القديمةالروماثيحةالإمبراطوريةاحياء

المتطرفونيفكرمثلماتمامًا.الآرىالجنلستفر؟بأسطورةمزعجًا

،اليابانفىالمطلقهَالحضيقةجماعاتمثلىوالدينيونالقوميون

الاسكتهيد!وجماعاتالمقحدةالولالِالتطفىهيتشجانوميليشيات

الجدد.والنازيون

الأف!بىهذهمثلىإنقدلناإذاللحقيقلأمتجاوزيننكونفلنولذلك

لأيديولوجباالحرفىللمعنىتتوييجالحقيقةفىهىوالأيديولوجيات

الخرافة.

الفقامح!عبد.!هعي.!!

9!!
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ظ:ول

والخرأكْةالاسطووةبينالملاثةموضوعشغلى

هخقلف-فىوالباحفينالدارسينهنكفيروالعلم

شديدهعادليًاهوثفَامعطمه!أووقفالإنسائمِهَ،العلوبم

انمرتبطةوالممنلوكالقفكيووأثماطللضراهْة،العدأء

إياهاْناسيينوالعصَ،للعلممناقضةإنهاهقروينبها،

وأسبابه.بالد!لإيأخذولىْالذلِنحضارليَاللمتخلفمِق

وعْم-العممهعتش!نوكا"لخراثْةأقوالحقيقهَ

أءطائفاهنمجم!عةتحقمِق-فىبالطيعتثا!مهما

الإنلهكان.لِخقاجهاالقىالمهمة

تمَلقالتئالنمامضنةوالألنحي!اءالظوا!رتمْسيرف!ايشتركاقإنهما

والأمنبالواحةفشعوواضصصدهو،هضجعهولتقض!،وتحيرهالإنلهمان

015
http://www.al-maktabeh.com



مهيأيكوبئوأن،الحياةفىيمضىأنيستطيعحتىةوالطممانينة

اللحظةفىهمهالمَماملىأوإدراكهأوفهمهمالايسمَطيحلتقبلدائئا

.كم!للفهموالمقفعلأالكافدِلاالأسبابلهتوفرلاقدالتىالراهفة

يحققأنيمكنهطريقهماعنأنهالإنسانالِمانفىألِضنايشتربمان

نجحوبمامنهما،بواحدينجحلمفإذا،الطبيعيةالإنسانيةحاجاته

بنفس،ولأهلهلهالخيرويجلب،لنفسهالنفعيحققوأقبالآخر،

الخطر.ويدرأالضرو،وأهلهنفممهعنبهيمنعالذىالقدو

تصلح،وليلةليلة"ألففىوالمضريت()الصيادحكايةولمل

الرغمعلى،عليهالتكي!دنريدلماومدخلأ،اليهنذهبلمانموذجأ

،بالموضوعالحكايةهذههكلعلاهَةعنسؤالهنهناينورقدمما

منكانالذىالتأثلِرلمطهاول!لهايمدولم،تحكىلَعدلمفهى

أفلاممنبعضناأطفالناهحنرىأنلنا،أتييحقدكاناذالكننا.قبل

الأهريهـيةدليزنىوالتهؤشسةتتتجهاالت!المتحركةالرسوم

بأسلوبولكنيُحكى،يظلالحكايلأهذهممرأنفمبنبري،للاطفال

العصر.معينناسبأخر،

حطامهنلايملكفقير،صيادعنالحكايةتخكىحالأيةعلى

أهورعلىبفايصيدهبمال!ممتعينصيد،شبكةسكيرشيناالدنيا

لتحكىالحكايةوتمضى.الصافعلىيع!يمنىوأنهوهطالبها،الحياة

يكمِه،بصيدنفممههمنيَاليصطاد،يومكلكعادتهذهبالصيادأن

فىالالمبكةوهىفقدسمد،أيامهنيكنلماليوبمأقليب!دوولكين

المؤوفىنفحهذىش!نهصيدفىينجحولم،هراتثلاثالبحر
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هنالتالىالجزءهعأتركهأنفىالقارئأ-س!تأذنوهناالرابعلأ..

نفممها.الحكاليلأهح،الحكاية

حتىوصبرالبحر،فىالضبكةورمى،باللهسمىإنهلم

الأوضفىالنتتبكتبهالهاذاجذب!هايطقفلموجذبها،ْاستفَرت

يعالجوصارعليهإ،وغطسفتفوى،باللهالاقوةول!لاحول:فمَال

ذحاسمن!مقئافيهافوجدوفقحهاالبر،علىطلع!أنالىثيها

!ماْ،سليمانسيدنابخاتمطبععليهبرصماصهضتوموفمههلان،

يساوىفإنه.النحاسسوقفىأبيعههذاوقالىفرحالصيادوآه

نألابد:فقالى...لفيلأفوجدهحركهانهثم...ذهبَادنانيرعكممرة

سوقفىأبيمهثمألخُرج،فىوأدخرهفيه،هاوأنظرأفتحه

منفكهأنالىالرصم!اصوعالحممكيناأخرجانهثم،النحاس

شىء،هنهينزلفلمهافمِهلينكتوهزه،الأرضعلىوحطهالقممَم،

وهاثمىالسماء،عفأنالىصعددخانالقمقمذلل!هنخرجولكن

ال!دخانتكاهلذلكوبعدالمجب.غايةفتمجب،الأرضوجهعلى

!فووجلاهالممحابفىرأسهعفريتافصارانتفضثمواجتمح،

وفمكالصوارىهورجلينكالمدارى،وأيدهكالقبةبرأسهالتراب

كالسراجينهرعينينكالإبرشهوهنخارْهكالحجاوةوإسنان،كالمنارة

فرائصه،ارتمدتالعفريتذلكانصيادرأىفلماأغبر..اشث

العفريترآهفلما،طريقهعنوعمىريضه،ونممفأعمنانه،ولَممبكت

لااللهنبىيا:العفريتفقال.اللهنبىسليساناللهالاالهلا:قالى

لهفقالى.أهرَالكأعصمىولاقولألل!أذالفلاعدتفإنىتقطفى،

هدةهنهاتممليمان.اللهنبىسليمانأتقولا!اردألط:الصياد
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وهاقصنك.فما.ألؤهانفى.أخروئحنْوثباتمائبلإْننبذ4ألف

كلامسبعْالماردفلما-القمقه!هذافْىدحْولكسبمبهوفاْحدلِفك،

بمادْا:الصيادفقالى5ْياصنيادأبفمو.أللهال!انهلا:قالىص.الصمِاد

الصياد:قألى.اكتلالظأضرالصاعةهذهيم!طك:فقأفينياثمبربْى؟

يابعيد،عنكالسفرزوالافعفاهـهنةبباقيمإلباثمارةهدهعِبيتمممتجق

المَممَم،هنخلصننكوهَدضَلىهيوجمبفمعنمنلنى؟وأ.ىلنبىء!أى

نصن:المفزيتفظلىاليير؟الىوأطلعتل!اليحر،فنرإرْ-ببن.وئج!تب

حفنىهادلْبى:الصميادففالنفمكها؟هَطهَواىلَمولَها؟موتةأىعليّا

قال.ياصيادحكابتبىاسمح:البفرينةكَاكهنكبخجرْائى.هدْايكوبئ

قالى:قدم!.الىوصلتروحىفإنالكلامفئوأؤجزقل:الصياب

!أناداودبنعصلت.سليماقوهَدالماوقين،الجنمنألْىاعلغ

بىفأتىبرنجيا"..بن"آصفأ!فلرهلىفأرسلىالجتى،صخرى

..يدببهبينوأوفنفلْىرغمْأذضئعلىدْليلىوأئاإليه.وكَادنىمكرهًا

تحتوالدحْولالإلِمالطعلىوعرضىمثىهاشنعادْسطي!صائةرآئىفلما

سطىوختمفيه،وحبصنىالصَممَمهذافَطلب،.ْفأبمِت،5طاعته

وألمونْئفاحمملولْىانجنوأهبرالأعظههلالاسموطبنه4بالعوصاصي

خلصفىهنكلىقلبىفىؤقاتهعامههلاولفأهَمتَالبحر،وسطفى

علىودخل!،أحيديخلصنىولممهنحامالضفلأفصوتالأبد.،إلىأغنلِته

!لمالأرصْ،كوؤةلةدْهَح!خلصنبئمنكل:ففَلت،أخزىمائهَ

هن:.كلى-ْفقلت،أخرىعاماريمنائة-علىفضرتأحكْ،يخلصنى

مْعْضبت..أحديضنننىفلخخظجد"ةث!لاثهلهأهَضْمنئْخالصنى

الص!اعةهذه.فىخلضنىهنكل:نفسىفىوهَلصَ،إشديدةغض!نا
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.تموتكيفومفيقكخلصبتتىقدأنمتأوها،يصوتكيفوهذيتهقطقه

هاجئتأَنااالعجبياللههَالى:المفريمتكلامالصيادسمعفلما

عناعضا:لل!مفريمتاالصيادقالىثم..الأيامهذهفىالاْأخلصك

فقالى:.يهلككمنعليكاللهيسلطتهلكنىولاعنك،اللهيعفطقلالى

منهذلكتحققفلماتموتها؟.موتةاىعلى،فتمن،قتلكمنلابد

فقالى.أسكتق!تكلمااكراماَعنىاعف:ْوقالىالمفريت،راجعالصياد

ياشلِخالصدِاد:لهفمَالى.خلصلمىمالأجلىالاأقطكوأنا:العفريت

يكذبلمولكن..بالقبيحفتقابلنىمليحياهعكأصنعهلالعفاريمشا،

قالي:يثالممر

الفواجرفنالمنلدهرىوهذابضدههَابلوثاجصيلافملذا

عاهرأمهجيرجوؤيكماييجازىاهلهغيرهعالممروفيفعلوهن

الصياد:فمَال.موتكمنفلابدتطمحلا:قالىكلاهه،سمحفلما

أدبرأناوهاكاملاًهعقلاًاللهأعطانىوقداذسى،وأناجنىهذا

قالىثم.وخبنهبمكرهيدبروهووعقلىبحيلتىهلاكهفىأهرًا

بالاسم:لهفقالى..نمم:قال؟قتلىعلىصممتهلىللمفريمتا:

وتصدقفىشىءعنأسألكسليمانخاتمالمفقوش.علنىالأعظم

الأعظمالاسمذكرسمحلماالمفريتاقثم.نعم:فقالفيه؟..

كنىكفتكيف:لهفقالوأوجز.اسأل:لهوقالىواهقز،اضطرب

كلك؟يسمكفكلِف،رجلكولايدكلايممعوالقمقم،القمقمهذا

الصياد:فقالىفيه؟كفَأننىلاتصدمقأنتوهلى:المفريتلهفقالى

،الصباحشهرزادوأدوك.بمينىفيهأنظرحتىأبدًاأصمدقل!

.المباحالكلامعنفممكقت
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المأالصيأدأقا!سميلا.ْالمللدأيهابلئن!:كال!!أ4(لثلةزوفى

القمقم،فنىبميىْأئظرحتىأبدً!!ل!دقكلاْ:!لعضريمتهمَالا

و؟خلىإجتمحدغالجو،صاعدًااْلئرصنماز.خ!اثًاالدفويتفادتفض

!افيالصَمضم،9151،الدخاقاسمقكملىحدَىقظ!لاًقليلاًا!قمقمض

هْهابهاوسدالمختوهلأ،الرصاصالممدادةغ؟.صدْاسرعقدبإ!صيأد

لَموتهاةمولَلأابمعلىتمن:لهوقالريمَه،المن!-!ئادىل!القمقم

أهنعههناأتىمقوكلىبيقًا،هتالىوأبنىاليَخر،ه!افىلأوميفلف

أنواعلهببيناطلمنهمقوكلىعضريتهفالهوأقولى،ببصطاثهاو؟

ا.لخروبم،اأواالصن!ا!كلامالمفويتسمح!لمابيم!ا،ع!خيوءالصو!ت

و!كلةأسثللِمانا،خاتغَطبيمعليهوراىمحبوسَا،نفس!ووأىيمَدوفلم

ننمشأصفرفا،ؤأكت!ذا!المفاويمماأحقركممجنف!اسجفهالصيادأن

05لالا:العفر!تلةفقالاليحير،جهلأالىبا!هقمدْهبالصيال!إن

:وقأل.هوخضع.،كلامهالماودفلطف..أب!بدلابل!:ا!صياث!فقالى

كفثتأإنالبحعر،فىألقيك:قالد؟ياصياببم.!تصثعالنلَريدما

تصَومانالىتمكثاأجعلكفأناعام،وثمانمائةالفافيهاقمهق

الله،يقتلكتقتلنىولا،اللهلِبضيكابقينىالدماهَلتأها.ا!لرصاعة

بكأفعْدرلَايدىفىاللهفأ!قاكعْدرى،الا.قأودهوهاقولىفألب!مي!ما

تكذب:الصلِادلهفقال.اليكاحسنحىَاقافتغ:المفزلتفظلى

*.يعاهل!!ق

لماالصيادأقالسمردالملئدألي!ابلننى:هت!أ.!،6(4لطِ)و!ى

فأنا،قتلىالا،اوبهتبىلكنأبتدِتلق،كتتتى.إ،ألو:!!مصْريمتمالط

ثوحْىئم:جر،إاهأ!!!اوالقيك،القمقمات/كْح!بوسنان!هأفؤإر،ط
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ولاكرمًا،وألبقفىلتفعل*لاالصيادأيهاعليكبالله:وقالالمارد،

ايامنالىبرفى55محسنًاأنتكنمسيئاأناكنتفإذايعملى،تؤاخذنى

كيمالَهملىولا"..فعلهالمسىءكفىأساءلما،يامحممنأالابداثره

المفريت!:فمَالشأنهما؟وما:الصيادقال،عاتكةمعأمامةعملى

أحدثكوأنامنه،لَطلعنىحتىالسجنفى،-وأناْحديثوفَهذاها

الىسبيبلىولاالبحر،فىإلقائكمبئلابد:الصياد.فقال.بشأنهمإ

الالاتزيدوانت؟إبيكواتضرعأسهتعطفككنتفإنىهنه،إخراجك

إلامعكأفعلدرلمقطط،ألبمومعكفعلتولادنب،عْيرمنققلي

انلئهعلمتذلكمعىفعل!فلما.السجنمنأخرجتكلكونىخيرًا

أحْبر!نلأجلىألاإببحر.هدْأفىمارميتكألْىْواعلمالأصلى،ردىء

فىفعت!قيمنانئا،فيهفلِرملِكمثك،وأحدْره،بخبركأطلمكمنكلى

فقال.العذابأ.نواعترىحقى،الزمانآحْرإلىالبحرهذا

أسؤ!و*أنى!"مجأهدكوألْاالمبروءالة،وقتكْهدْاأطلقنىالعضريمتا:

أنها!صهد،عليهالصلِاييفأخذدائمًايفنلِكبشىءأنفمكب!أبذا،

منهأسلَوثقفلما4الجملِلىممهيمملىبلىأبدًا،لايؤذيهأطلقهاذا

الصياد-أءثْتغْ!الأعظمأللهباسغوحلفةَوالعهود،بألأيمان

الخلقهَ،مشوهعفريتًافصاو،وتكاملضرجحتىالدخانفتصاعد

الفمقمومىإئهالصيادوأىفلماالبخر،هْىفرماهانفمقموركْلى

صكلامةهذهْللِستوهَال.نيابه.فىوبإليأيمَن.بال!هلائاالبمحر0كىْ

تمالىاللهقإلىالمضريمشأ..أيه!ا:وق!الهَلبه،متويانهثممنجير،

وحلفتعاهدتقىثد!إسْتامسئولإَ"كاقالمفداقبالعهدأوأوهْوا

الفه"هبكيغدربىغدولتفإنبى،تندرلاأننك
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اتبعنى.الصياد،أيها:وقالىمَداهه،وهشىالمفر!تفضحك

هنخرجاأنالىبالنحاةيصدقىلموهو،وراءهالصيادفمشى

فىلاذاهتمممة،بريةالىونزلاجبل،علىوطلعا،المدينةظاهر

يطرحأنالصيادوأهرعلينيالمفريمَافوقفأهاء،بركةوسطها

ألوانًاالسمكبهذا!اذا،البركةالىالصديادفنظرويصطاد،الشبكة

ذلك،هنالصيادفتعجبوالأصفر،والأؤرقوالأحمرالأبيضهنها

شمكةكل،سمكاتأريحفيهافوجدوجذبها،شبكتهطرحانهثم

الىبهاادخلىالعفريهتا:لهفقالىفرج،الصيادرآهافلما،بلون

عذرىاقبلىوباللهيننيك،هالِعطيكفإنهالمِه،وقدمهاانسلطان،

ألفهدةالبحرهذافىوأناطريقا،أعرفلمالوقتهذافىفإننى

ولا،الساعةهذهفىالاالدنياظاهررأيمتطهاعام،وثمانمائة

الأرضدقثم،اللهواستودعتكهواحدةهرةالايومكلهنهاتصطاد

ألصياد.ؤهضىوابطعمَه،فانشقتبقدهيه

المجيب!السمكبهذاالصيادفعلىهاذالتحكىالحكايةوتمضى

بهوعدهه!الهتحققحتىبهاههزالتىوالمأزقوالمناهرات

المفريمَأ.

هوبهااستشيهادناسببوبو،الحكايةهذههنلحمناهاوأكنر

نألهتكدأن.بمدنض!ممهالصميادفمطيحدثالذىالجزءذلك

وقدانعمى،وأناجنى،هذاالصياد،.-ءفمَالهحاللاقاللهالعفريت

بحيلتىهمهفيهأفراأدبرفاوهاكادلأ،عقلاًاللهأعطانى

الصيةاليهانتهىماأخرالىوخبنه"..بمكرهيدبروهووعقلى،
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لقدلإبىا؟تثْ.العفرينهنؤاخضداعهعلىالسمطوهفىئجحعندها

هقابلىكْىودْكاءالففزيهَه،قوهَهقابل،حْهعقلةالصيادإسمنحْدم

الخاوفةالقوةعلىوالتفكمِرلينتصوبالعمَلوهكره؟ائعقريتصط

عليه.وتقضىبه،تصفأأنت!يدالتى

ود!لاترموؤمنتحملهبما(لحكأيةْهذههمكلأننتصورثاواذا

فنحناثدثرقي،وئقافةالزيبن،عليهعفىمخطفعصرالىتتبَمى

فىالناسمنكن!يزاأننزعمأتماكييو!6دكثاخطأنخطىءبذلك

كْيهيعلِشونمباالرمجْمعلى.هنفدمة،بأتهائصفه!التىالمجتمعات

وهاهالحياةنواحىكلكْىأهكائاتهنلهمتونجرومارعْد،من

التىالقوىففمعنيعجونقتحلمِلية،عمَديةنظرةهنبهيمميزون

بالمستقبل،الظنهـلممينونهصاوهاهقىوتتحكم،حماتهمتقود

طبلِعيلأ،وظواهر،خفيةل!قوىنجاضعةنح!ىيتصووونوهاؤاثوأ

ا!ثمتاب،اهذاِمنالإتتهاءأحاولىوأناككيلة،أياممنذ.وتقلقهمتهددهم

قدالعالميةالإعلاموسأئلوكلخْتالهص!ق+كممعوِفظإهعرةحدثت

الظاهرةهذهعنللحد!يثالإعلامىينهاهنكبمِرةممماحاتأفردت

تلمأثا!عليِهِا،ومنالأرضىاللهخلقهنذهتك!رةظاهرةوهى،الكونية

لصِإلىالفهارتح!ولهحخاصةسحيمَةءإزضفمف!الإنسانرعب

الإنسانمعرفةعدمإفىوقدج.هضىقيماانذارساب!دوننجأة،

عيرة.وأساطيرخوافاتانتفرإزالىبألبيبابهاقديمًا

تركه،أدرلقْمىءعنالتخلىلَبمْىاللِوتاهيهَ"كمموف،قىطمة4!

الشصسوكذلككُدممُوفا،القميرُيَكسِفكَصَفَالعرييةاللنةوفى
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خشيةالإنْسانخشىوهَد.واسوذتضو!اذهبجمهممِف،كَسَضًة،

هذاعلىالظلامللحيِإنقديئأوتصورإلحدث،هذاهنشديدة

ءكأمجموعةلنمعبلكلأضبحذلكوعلىالمالم،بنهايهَايذانالنحو

يهابوق-مثلاً-"الأؤتك"كاق.الظاهرةهذهحولتدووالمعتقدات

والقوىالشلِاطينانيمتصَدوقكانوالأنهم؟ملههـلخافونالكسوف

الأساطلِروتحدثتبهم،لتفتكوتتزلىمعاكَلهاهمنتتطلقالْمفَمريرة

الصيثيوقوكان.تلمَهمْالشمسالكونكنىوجوشعنالقديمة

بابتلاعيهمالذىال!هائلىللتتينقريانًايقدمويهاعجولاًيذبحون

ملنطتطةسهامَايطلقوبئأمريكافىالشيبيوا""هنودوكان.الشمس

.الظلاميعمعندماضوئهااسلَر؟ادعلىالشمستساعد

المالمهكلتاث!مف""كويخممقوفركولومبسالمفممسكسوفأنمَذكما

جماقْألأنةحيًأةدفنهالأصللِونالسكاناوادعندماالموقيمنالحديد

إذاسيعاقبهماللهأنفأخبرهم،الشمسكسوفتم!عديعزك!ي

،السكان(-افمما،فجأةادلياأئئزاصاأنوحدلف،بمكروهأصابوه

المولت.مننجاوبذلك،كولومبسيصدقونوجعلهم

الصصارسات9المدتقدالَه،استعراضاحاولفااذاأصمَاء11.ْ-ْ
--.-5--ب!وبصيى

ا!تلفة،انشفئنلدىالتاو!خ،عبراللنممسبكسوفأثخاكحفة

،المعاصرونمافعلهبعضالىلفنتقلئيما؟ممأتتةنماذجأوردناولمَد

وشفزة.علم،مناليهوصلوافيمايشكلاممن

!يهَشتعلى"رابان!لباكوالشهلِروالعطورالأزياءمصممظهر

النووعاصمة-عاصدمتهمأقالفرنسيينليخبرالفرنسىالمَلنِفزيوق
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الشهيوالعرافةلنب!وفقًاأنهاذلكضلو!ا؟يخبوسوفباريص-

معستتتهىإلتى.أياهها.،لأحْير؟تممِاثىقرونممْدْ"داموس"نوسترا

باكو"السيد/لَركأنوكان.تمافاَبدماوهاللشمسالكلىالكسوف

مواطن!اباعتباوهباريسمعحتفهيلمَىأنمنهريًابابىلس"رابان

تعِسييه"اليزابيمثا"السيدةالشهمرةالعرافةبهولحقتبارلسيَا

مأقراع!رجوملِتران،118"فرانسواالسابقالفرنسىالزئيسعراقة

السبب.لنفستونمم!،إلىهاربلأ(التأهلهنبشىءالقوسينقبل

والحزقحلِاتهمعلىوالفزعالخوفاصابهمباولس!أإنوقيلى

وظلى،الهرباستطاعمنبمم!الونثنينثتالجميدثمدينتهملدماو

عندماأنهأيضًاوقيلىيؤوِيه،ملجأعنلهيبحثييممتطح،لممن

تدمرلاكىاللهالئلَضرعًأصللواالذينعددكان،الكسوفحدث

هائلاً.كان..مدينتهم

عنالإعلاموسائلىتتاقلتهاأخرىكنلِرة3حكايالتاهفاكوبالطبع

ومايهمممىمنه،المتمَدم،العالمانحاءمختلففىإلِهإتىفمارد

.كمثالذكرناهمايكفىإذايرادها،فىنفيضلن،بالمتخلف

أمثالىمنحدثمالَضمميرفى-نقولأنفْمتتطييمهلوبعد،

فىدكَيفا!يطًاأئمخَتي!فالحياهَان-وغيرهماوتيسييه""رابان

منعلىتضرضالتىذاتهاالمعاصهىالصناعيةالمجتمطت

لهذافعلكردحصر،لايددهاالتىاتهِابمجةويتمتتزثأيعيشونهأ،

الإنسانبتلابيبلِفسكاناللذينعقل()منوالتمقيلالتخطيط

؟االخرافةإلىالهربأواللجوء،ظهرهاداوأو،وجههولىحيثما.
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التخطيطهأححَمالذ!الإشائأمنتمردًااعتبارهيمكنحدلئامأهلى

أصيحهلىواننعقيلي؟االتخطيطعلىوظواهرها،3الحياةبتعقمِلىوقام

المماصرهالإئممانعفارلتدْلك؟إلىوماواْلتخطيط،والعقلىالعلغ

وجفّهونجيلانه

حمِثهن،الخرافةعنالعلمتميزالتىالحدوداقلىحاأيةعلى

ذلكبطكههذايخمتلطانلايبنىذلكلكن،جذادقيقهَوظائفهمأ

فىبالبحثيمنىفالملم.بينهماحادهَخطوطا-فاضلةهناكأق

أ!نابت"المتعبميماغلاقأنهاأدراكعلىوالنملالمخمالفةالظواهر

هـولأواور!اشرة،الظاهـهـةالملاقاتِلَلكهتجاوزاوالمتغير،مفها

هحللاَ،والمللالألبيبالباعنبحثا،الظاصاللممطحهاتحمتهالىالففاذ

والظروفمسبباتها،وبينبينهارابطاإأيخفأ،يتوصبلالتىالنمَائج

الاهمَمامإلىالعادهَفىتميلىالخرافةأنحيبنفى-نجها،تحيإالىَ

الىببساطةين!سبمنهاتفهمهومالاللأشياء،المباشرةبأنمطاهر

نقضهايصعبحقيقةالنمنمبلأهذهوتصبح،الإنسانذاتخارجقوى

فىبينماهطلقلأ،الخرافلأفىفالحصَقةذلكوعلىفيها،الشلثأو

!فالسببلِكونأنيمكنهذاولعلى.نعرفكمانممبيةالعلمفى

واكلاثممافاتهالدإ!ة،وحركته،العلموتطوروجمودها،الخوافةثبالَه

....--.-.لانتتهىالقى

يصنمانوالعلمكنالخرافلأ،والملم،الخرافةالإنصمانيصنحوكما

علىلقعكَم!!ثقمآكدخصإث!سقأنبذلكونعننئأيضًا،الإنسان

فىوأساليبهورؤاهسلوكهوتصوغفلِهما،ليعتقيدالذىالإنسان

يعلِشه.الذىالواقعمواجهة
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انمطناالأنهفاكأننزمجمأنلانسقطيحأنفافيه،لاشكوالذى

وتحرك،الخرافةتصوغهعالمفىويعيضهطلفا،بالخرافةيؤهن

نحاولىعندهآفإنناثمومن،سلوكهوتقيدتضكيره،وتحكمهممماؤ

LA.وهو-والخرفةالملمبينالفاصلةالخطوطبعضتوضيح

ذكروههاالىجديذاذلكفىأضفناأننالانزعمكيرونال!يهسبقنا

فىلكنه8كمالهلاندعىعام،اطاروضعهنأكنربذلكنزعملا-

هأردناهالذىالهدفيخقنئأنيمكن،هنالنامتاحهاهوحدود

ذلك.فىوفقفاقدنكونأنونرجو

ولمله!4ههمةنراهاالتىالنقاطهنعددعلىنؤكدأنييقى.

تأهلى.-ْاهفاتحقاج

هحن،أوكوارثبحدوثئتذرالتىالخطرهواقفان:أولإَ

المِقين،عدمهنكبيرًاقدزاعادةتقضمنالمميق،الدزنوهاثماعر

لكىالخرافةأهامهفتوحًاوالمجالهمهذا،الطريقيكوبئوعندئذ

المقدهة.فىفتصبحيتنيرهوقعها

ايجابىبدورالأحيانبعضفِىتقوميمهـنَأنالخرافةان:ثانياَ

خادغا-صكالنايكونالذى-الشعورهنقدرًاالفردتمنحبأنْ

الحياةتقلبات-بعضفىالتحكمأو-علىالمميطرةبمضباهتلاك

واستعصىفيجأة،حدثاذا،بالمرضىيرتبطفمماخاصةوتفيراتها،

الحدينة.المجمَمماتف!الممَوفرةالعلاجلأسعابيبوفمًاالعلاجعلى

والممنىوالقفاسقوالاطرادالافقظامعنالبحثان4ثعالفاَ

لعملياتعادةخصيصةيمدفيه،نميشالذىالعالمفىرالهدف
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والبارز!المهمهَأساليبفامنواحدأنهبمما،الإنسانىالتفكلِر

فىالتفيروالسريعالتغير،الدائمالمالمهذامعالمتكيفلاستحدالثه

ولا.قبلىهنالمجتممالطَحالىعللِهماكانعلىثياسمًا،ذاتهالوقت

فعالاًيكوقأنالضرورىمنالسلوكهذااقبانطبعذلكيدنى

ثمومنذلك،سككسعلىالأمركانربمالبلى،دائمًاوهفهتًادائفا

ثانوئاوناتخاندفمه،ثمنمنجزءاجوانبهاأحدفىالخرافةلَصبح

عنالمستمرالدقيقللبحثهذهمخاولإتتافىاجمثابهيتمذر

والمعفى.الانقظام

علىتستمصىمشابملدونبيسرتمضىالحي!اةأنطالما:رابعاَ

تتشأح!ي!ولكينععلفما،ملحوظلأغيرتبقىالخساوهَفإن،الحل

عبْئذآحْرزاتجاهفىالأمووتسيرالمشاكلى،وتابمتفحلالمعاناءَ

تعنلطفيماوالتفكيرمناسممبا،منفدْعبنالبحثف!االإنسانيبدأ

القاسية.وظروفهأ،المؤلمةوتجاويهاالحياة

عنتماهًامنرْ؟تماما،وهوْ!رىيسلَفل،قدالدلِنان:خاهساَص

.بمضتستخدمسكندهاعليها،والتاكلِدللخرافةللتمهيدذلك،

العقلى،وشل،الإرادةلتمطيل-الشديدللأسممْأخطأ!صؤصهَ

-..للعلموالثبكر

الإدواك0فىخطأمجردنقلِجلأكانتاذاالخرافهَ،أن:صمادمماَ

أنهأكماالخطأ،تصحلِحنسبيًاألسهلىهنفإنه،الذاكرةأوالحسى

ز!والفأبئ،وغلرها!رالسياسيةألاجقماعديةللضفوطنتيجةكانتإذا

الىصمحعوهذاوظيفمَها،ولفقدهاالخراهن!لأ،يبددالضنوطهذه
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هنالئهأنللائتباهفالمثيرمطلقأ.اوهطرذاأمرًاليمسولكنهها،حد

أذاخاصةعللِها،ويصرود!بخثرا!ات!ههاشديدبمناديتشبثونأناممًا

الأمريبدوبحيث،اليهيستندونهرجمىاطازالخرافاتلهذهكالظ

وفىالعمَلى!ثظوشهمكْىفويةجذووذاتالخرافا!اهذهكعأن

هْؤ!واوالامنهحهانتزاع!،يصعببحيثشخصياتهممكونات

وجودهم،أسبالبا

الدؤأسةهذهفىاالخوافةتناولنأأنناوهوأخير،أهريبقى

أ!فكلرفىشذوذًاباعتبارهاإليهاينظرانعنمايكلوقأبملىبأسثلوب

ا!إفضاليهاينظر!دكماالمماص!هـ،اوالقديمسواءالإئسانى،

أمرالخراه!أنضرفى!إفنا.وا!لمق!بالعلمالتشدقلهملِحلئمص

وتوث!بظوالتفكيرهالحياه!فىأساليبناعنلاينمصملىإنسانى،

كلقليحلِاتنا.ْوظروفلبدِئمَناالعامهَال!استجأباتتابمشاعرنا

وأالخوافةصفأف!،ألنذ!اذلكمنليفهمالاأ؟جو..وبع!ه!للق،

وعمنعنها،ادافع،للخرافةامنحااثنىاوالضرافى،التفكير

لتلكةالحيا!فىاسلوبهمأولَفكيرهم،أولمنهلوكلهماساسًايمدونها

يرْكليرر.ألذفىأسملوبًاالخرافةتكونأنبينكبيوًافرقأهناكأن

واجة!أنماعىصكقلىوربمو!،فيفكمجموبرعنوتمبيزا،ا!حياةْوهماوسية

ة!كلونحير،وبينها!تفيير؟!نقدهاوبهالصمماسانساقيستطيعلا

الإإا.ساقإليهيم!جه،مشروعومهربإنساثى،جافمهعنتِمبيزا

هجدفت،تفافىال!ائلةوالاج!تفاعلِةالنض!مميةالضفوطمنتخفيفا

ناي!*جَممالاصكأث!ؤهائاإِنلم!ماؤلتل!اعتباْفيىواحشبفْ!ق.المماصرفىه

وإلو؟س.أ!ء!انرإ!بهةأةا!ق!هـأ؟أ!..الوكو9ك!الجمو\،صمْاهْىأكوق
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تحققهأنيمكنsالىهاتحتاجأكنرتحتاجكيبلدنابلدفىخاصة

ولق،تحدثلمال!تىالخرافةمعجزاللهلاوالملمالعقلىمدجزالت

.تحدث

هرجمهع!هأحملى

.لأ
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أووأفة:لا!ي

وتغيراتجدا،طويلىوقتإلىالإنساناحتاج

عبرتراكمتكنيرة،وثقاكنمِةواجتماعيةاقتصادية

الإنسانيةْوالخبراتالقجاوبتعددهعوتعددتالسفين،

يتوصلأنهقدورهكْىحتىْأصمبحوتنود!ا،وتعقدها

العالمفىمفطْم،هنهجىعلمىالتفكيربشكلإلى

ينتمىالذىالأكبرواليكوقفيه،يعيشالذ!ىالصغير

وسبر،فهمةعلىقادؤاا!بدايةفىي!كنلموالذى،اليه

وكيفَا.كمَاالَلاهقفاهيةجظواهرهادواكأوأغواوه،

بدأعندماالأسطورىوالتفكيوالأسطورةالإن!ممانعرفولقد

لههتاخاكاقلماففا5فهمهمحادر!به،المحيطالعالمالتفكير.فى

المحدودة،لتجاربهْخلالىمنأ،ألقدفىالموغلةالفترةتلكفى
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عالمف!ملميزةمكانةتحمكلالأسطورةوظلت.وأحلاههووغباته

ح!اولطريقهاوعن،وعلمهدينهلهتمركانمظاذ،القديمالإنسان

بهتحيطالتىالأخرىوالظواهرالكائناتووجود،وجودهتضسير

لمالتىالظواهرنهمبوبهاوسلبًا،إيجائافيها،هـلؤلربها،يتأثر

وقمممها،ذاتهخاوجقوىإلىعلمِها،المميطرةيستطعولميفهمها،

به،وتتريصتضزه،شريرهَوأخرى،لصالحهوتعملىتفمِده،خيّرةالى

وسخطها،غضبهاهققفاأووضاها،طالبَاإليهافاتجهضدههوتقفأ

أنهتخلِلىالت!الطقوس!اقاهةوا!رابلِن،الهداياتقديمطريقعن

لَوجيههايستطيعوبذلكهمها،علاقةأوبهاصلةخلالهاهنيقيم

رغما!اسطورة،أنوالحقيقة.يضزهعمالابمادهاهينفعهلما

فنوتحقيؤصشضاستهاهنالعريلِةلنتتاهْىهايحيط"بالكلمة

للمألمهتكاهلاًلَصورًاتقدمفاوغا،،"كلاهَاباعتبارهاشأنها

وصانممهاأبمحابهانظروجهلأهنوهكوناته،والكوق،وظواهره

فىموجودهَظلتأسطوريةبمَايااعتمَادنافىفإنهاالخراف!أها

،الأسطورةتحللتعندهاوذلل!أيضنا،وعيهولاالإنممانوعى

وممققداتهمارساتلقصبحهكانها،هنوهبطتوظيفقهاهوفقدت

فَىأخرالىحينهنتظهر-علمَاولادلِفاتعدلماذ-صنيرة

تحكيهاابتىالحواديتفىهبنوثة،ْالأنحتى،وسلوكهالإنممانفكر

ينطرالتىالكبهنكن!مررسجلتهابماياوفىوالأههات،الجدات

تضمر-إو-عنتحكىباعتبارهاهلئلواحترامكبيرهبتقديرالميا

الوعطئىخطابهمفىكلمرفيبهاجاءبماهـسمتشهدهقدسة،أفجَاء

ببالةذللدهـلحمطونعلمههوانماهايذكروفيأنللناسولضلون
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عقولْهيسرًاالىصمهلاًالطرشلَجعلالتى،الدينيةالقداسة

!ا.

I)قصصكتابفىولرد ..يلىما،المثالصمبلِلىعلىلأنبياءا

:وكيفيتها،الأرضىخلقعنالحديثاطاو،

+-والخرافةالإنصان
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اأا!5َ-:كل!افح؟4

اللهأنهتفقهَوهعانهختلفةبألفاظالرواةوولَا

جوهرةخلقواثرضالسمواتيخل!أنأرادلماتعالى

نطرثموالاوض،السموالَاطباقأضعافخضراء

الماءإلىنظرثمهاءَفصاوتهيبةنظرةإليها

الفه،خشيةهنوأوعدويخاوودخانزيدهنهفاوتفح

هناللهوخلقالقياهة،يومإلىيرعداليومذلكفمن

الإوض.الزبدذلكهنوخلقالسماء،الدخانذلك

فدحاهكةالماءوجهعلىالإرضهنظهرهافأول

تحتها.مناكأوضالله

سبغا،وصمِرّهاففتمَهاواحدًا،طبقًاكانتالأوضاللهخلقولما

دخلحتىالأرضإلىفهبطملكًاالعرشتحتمناللهبمثثم

ي!5
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وتنظراليهالينطرانهبيدهنفمىْالذىفو:الأحباركمبقال

كانمتا.كماعادتذلكمنبشىءهماناليه

الأرضاللهخلقمماأولى:عنهاللهوضىطالبأبىبنعلىهَال

وللقؤنالخطايأعلىيمملونَآدمبنىعلىَّتجدلياربوقالتعجمثه،

وخلق.فأكترهابالجبالىتعالنىاللهفأرساهافاضطريت،الخبائث

لهيقالالسصاءخضرهَخضراءزبرجدةمنعظيمًاجب!لأًتمالىاللة

كلها.بها!نأحاطقافجبل

ثاف،جبلعلىأتىالقرنينذىان:هنبه(بن)وهبوهبقال

قالى.قافأفاقالأنت؟!منلهفمَالصفاؤاجبالأحولهفدرأى

أرادفإذاسكووقى،هىفقالهحولكالقىالجبالهذهمافأخبرنى

هْترْلزلعرؤهَىمنغرقافحركتأمسرلْىأزضنايرْلزلأناللة

عام/خمسمائةلضسيربئأوضناووالىأنوقيأْل.بهالملصلةالأوض

البردمنجبألىذللثوواءومنبعضَأ،بعضهايحطمالئلججبالمن

جهفم.حرّمنالدنيالاحمَرقتدرالبردالثلجذلكلولامفلها،

جاءسمواءألحكى،حدّعنديقضالمالأمرفإنحال،أيلأعلى

منهااحدبوٍاستشهدئ!.التىالكتببمصْكىجاءأوالحواديخةكْى

وأكثر،هدامثلْبهِاببرد،الكتبهدْهمنالمئالتهَفاكانادْكمفالة

الإئسانفكركْىتؤثركثيرةحْرافلِةوممارسآناممتقدالَاظلتبلى

أسبابهولهذا،وتطبيقاتهلبالعلمأخذْاالمجتمعاتأكثرفىوسلوكه

لايتتاكضوال!تىبه،والإيماقالملممعبدضهايتناقضقدالتى

بعضًاتكلون.هدهـبلوالسلوكيةالفكريةبنمِتهومحهعه،الاَخربمضها

ألِضًا.النانويةنتائجههن
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ممايخرهوكثمرذكوناه،الذىالنموذجهذأهنبوضوحلناويبدو

منكثلِرةكثرةأنالثقافالمحا،كلوفى،الشعوبكلىلدىموجودهو

وظواهرهالكونعنالمَديمةوالاَواءوالذظرياتوا!افكارالنظوالت

الأساطيربهاوأحاطتالؤاقعية،التجريةاليافتقرلتوهكونجات!

المراحللقلكدواسقفاعفدنلحظهالتىالئحوعلىاوالخرافات

همركْمَهرعْم.تطووقادزايكنولغالإئساق،عاشها"التىا.لفق!يمهَ

عليههالمنميطرةمحاولاتفىوتمَدمه،حولهمنوبالمالمبنفسه

واحدرأىالىيتوصلىأنعلىوهاهيته،جوهرهفىالتفكر!امنان

وربم!ا.واتساهَهنظاههبهولفس!رّالكوقأصلعنعليههتفق

هنالرغمعلىأنهنرىحمِنالبعيد،الجدّلذلكألمطؤوالقمسمنا

يتوصلىلم،الحالىعصرنجايشهدهالذيالهائلالعلمىالتمَدم

يُطمأن،واحدةنظريةأو،حاسمقاطعرأمىاب!المحدثونالملماء

هف!تقشأوربما.الموضوعهذافىالفقضأوالاثمكلتقبلىولااليها،

المِومنمدهماأنذلكحلاً،لهانجدأننستطيعأننأهلىمفارقة

هَبلى-هنذكرناكما-يعدكان،قديمةأساطيربقاياأوخرافالَا

بمدنالِأتىأنيمنحالذىهاسؤالى،لِنورقدوهذا.هايوماعلفا

هانراهيصبحثموهنعلمًا،يمممونهآخرشىءالىيتوصلون،آخرون

خرافاتْوبقايا.علئا،باعتباره،احترامهعلىنشأناوهاالاَن،ذحن

لهم؟ابالنسبةأساطير

.نييشالذىبالمالميتعلقفيماتمنمنلناالتىالأهورهنكنيرًاان

عليهينطوىوهاأسرار،هنيحويهوهابنا،لِحيطالذىوالكونفيهه

تفققرالحيقيقةفىلاتزال،ظواهرهوتضبطحركقه،تقظمقوانينهن
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الممنمر!فىيديهإحدى،عاتقهعلىفوضمهاألسبع،الأوضينتحت

المممب!الأرضقراوعلىقابضتلِنباسطتينالمفربهفىوالأخرى

منتعالىاللهفأهبطقرار.هوضعلقدميهيكنكنلمضبطها،حتى

وجعلهَائمة،ألفوأربموبئهَرنألفسبعونلهثوؤاالفردوسأعلى

ياهَوتهاللهفأحدو.كدماهتستقرفلمسنامهعلىالملكقدمىكَرار

دام،خمسماثةمسلِوةغلظهاالفردوسدوجةأعلىمنخضراء

وقرون.قدماهعليهافاستقرتأدنهالئالثووسنامبينهوضمها

.العرشتمحتكالحسكةوهى،الأرضأقطاومنخارجةالثووذلك

تتفس"فإذاثفمنا،يومكلىيتتفسفهوالبحر،فىالثووذلكوهنخر

جزر.نفسهأرادك!ذاالبحر،مد

صخر!تمالىاللهفخلققرار،موضعالثورلمَوائميكنولم

قوائمفاستقرتأوضين،وسبعسثمواتسبعكفلظغلظهاخضراء،

وهوثونًاتعالىاللهفخلق4مستقرللصخرةيكقفلمعليهاالنور

فيوضحبهمو!،ولقبهبلهولت،وكنيتهلوتيا،اسمه:المظيمالحوبَ

البحر،علىوالح!تقالى.خالجسدهوسائرظهو؟،علىالصخرة

.القدوةعلىوالريح،الريحجمتنصكلىوالبحر

،ظهرهعلىالدىىالحوتالىتنلنلإبلسِىابئالأحباو:كمبكَالى

الأممهنيالوتياظهركعلىهاألَدرىلهوكَالى،إليههنوسوس

ظهركعنألقيتهمأوت!فضقهألووغيرهاوالجبالوالشجووالدواب

اللهف!بمثذلك،يفعلىأنلوتيافهمقال.لكأربحذلكلكانأجبح

فمبئدهاغه،الىفوصلتهنخرة،فىفدخلت،د!ابةاليهتعالى

فخرجت.لطتمالىاللهفأذنهفها،تدالتئاللهالىالحوت
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شبالافالذىذللئا،رغملكن.اليهالإثدماقيصتريحقصلقكل!ى

الصاصكلأبدارعلبىيحدثيكادالذىالممربغالهائلىألتفدحلىَقب

الكوقهب!تفمافالمتزايدالاهتماموهذا،العلمهجالالَهشتىقي

ألىالنهايةفىيؤدىسو!ههوأسرارهخفاياهوكتتاهأيعدهه!صعوثه

بالهوتفمغلىالإنمظقهتؤوقشْالىلاالتىالمضكلاتهنكتيصوص

وهالمهعليهغمضما!مممافأهداههالطرسَور!اعهَوعظم!

حيرتهوتتبدمر،هوجوبعلىقلقهسلِزولىحيننذَ-بقهصه-وريط

هالأنالىهنهايعانىهازالولعلهطويلأ،زهنامتهاعقىهى

ذلبا8دقلا!رهـلصبعهوالعلمالخبرافةبلِنالظصلىالخطههـضخد!

ثموهنالاَنهإلى-اعتقادنافى-تماهَاواضخاليصمخطهضماقى

ألبَخصِصيهنعاليةدرجةعلنىعلماءلْرىأقألمألوفهنثيم

جرجايجدصقلاإلْهمبلالخراقة،هْىآحْرأويضنىِيصفد!يآمط!ى

!الِمالْهمهْمِهالالصقمِقبالطن!وتحْصصقبمإلِمالْهمهمِن!نعَضا

ولهل8الخرافيةالممارصالَاأشكالوهمارصمفهمْلبعض!ضلبيصَهم

أوالحظأوالبختبابقراعهَهولشيوغاوكنرهاوأيصطها!!ا

هوهلى..كلهالعالمفىوالمجلالتالصنحفكلْتقضؤكنىمطعح

علىالإجابةكْىبابماغدئاريماوتركْيه؟ا..نممليةهجردأبملخفكول

ألعلم-حققههماكنمِزاأننذكرألطظأهرئ!ألبعممِطمصمقورت

علىالنعرفهيداقكْى-همَكاهلةسلوكيةفكريةهتطونجةمدععيو

هنالأننممهدهمماوهكوناتهوأسرارهخباياهعنوك!عف!*

!فهمروفةأهممنالهوأنللامماطير،هدين،فضائيةوأقمار!وجمت

وهمارهيةالأدييةهتعبيراتهفىعكسهوأحلاهه،وصلوكه*يشلن!و
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وحركة،الأبراجبمواضعواسبةهعوفةيتطلبكانالذىالتتجيم

للإنممان.يحدثبماوتأِثلِرها-وعلاقتهاالنجوموحقيقة،الأفلاك

بينوتداخلوالتنجيمعدم+الفلكيينخلطالىهذاأدىلقد

أصلاً،هنجمينكانواالفلكيينكيازهنبعضًااقختىصجاليهما،

وضبطه،،ننائجهواحكام،بالطالعالممبؤاتقانهحاولاتهموكانت

الفلكعلمايجادفىأسهممطَالقىالأسبالبههنأساسفاسبفا

وتقدهه.

العلمية،الممارساتهحالممحريةالمممارميالَهاختلط!لمَد

صعناهوتلكهذهلمنالتمييزأصبححتىطويلأؤهناوتداخلته

وأفاصملةحدودوجو؟عدمهناليهأشرناأنسبقلمانللجة

يحاولونكانوا-هنلاً-ذألصحرة.والملمالخرافيةبمِنواضحه

هذهبعضوشمتخدهوقوهكونجاتهاهوهوادهاالطبيعةعلىالمَمرف

كمكوناتأوالأهراض،بمضعلاجفىسواء،عملهمفىالمواد

لهميسَرهماةالدينيةالطقوسأدائهمفىعناصرأوللصَرابلِن،

ههدهماوخصائصها،أسرارهاامحشاف،والمجريةالمماوصطنليجة

،الإنسانحياةفىالأهمية!يمةعلومتبلورأو!تشافذلك.بعب

فىهؤلرةأصبخمَطألتىنتائجهاعنالإصتنناءأوانكارهايمكنلا

هوذلكعلىهنالأبرزولمل.خاصمةالمداصرةجيالهَاجوانبكلى

وغمبرهما.القلئاهعلمجالْبإلىالكيملِاعلِم

ذاتالعلومهنيصدانالعلمينهذينأنهنالرضعلىولكن

الخرافةعن-هاحذالى-اضققلىقدهفهماكلاوأنا.لتاولخه
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رحاهادارتطاحفةمعاركأنالانسبفا،مبكروقتفىوالممحر،

المصر.بدايالت!أؤروبافىالسحرأووالخرافةالعلميين

فىوعنفأبشراسةوقفواالذينالدينرجاللواصاحمل،الحديث

وإلملماء.العلمبإصمراررفضواكما،والسحرةالممحروجه

العلماءتفروَ.بدنلمالوقمقذلكفىالكنيانمةأنوالحقيقة

الطهايمَوصلالتىالنمَائج.حيثهنوالممحرهالعلمولايينوالصحرة،

الدينى.للمعتقدبالنسبةهنهماكلهايمنيهناحي!ةوهنهنهما،كل

لمواجهـةكانتولما،شريرةأوواحتتلنسهمالسحرةأنوأوالقد

رعاياهنهمميحىكلعلىواجبعليهاوالقضاءالشريرةالقوي

لِحملونالذينهؤلاءعلىالقضاءأيضًاالضرووىهنكان،الكنيسة

التىبأفعالهمذللدعنولفصحونقلويهم،فىالاثمر!رهَا!ارواحهذه

فهـانالملماءأما.ألكنيسةحددتهلماوففاالدينصمحيحهحتمتافى

ناجاءتخالفأشياءيقولونكانواأنهمذلكصموبة،كنرهوتجفهم

للافكاومضادةوأفكاربأراءولجهرون،للدينالكيسةتفسيرفى

والففىالطردلِسقحقونفإنهمذلك،وعلىالكفيسة،لهاتروجالقى

وسيطرتهاسلطقهاالكفيسةوتفقد،ألدينلايفسدواحقىلاوالعقالباة

بأنهماتهمواهنهمبعضَا.أقإلىبالإضاقةهذا.رعاياهاعلى

الأرواحبهمحلتفقدثموهن،سحرةوأنهمالمهحر،يمارسون

وعلى،أرواحهملحىوتسيطربالسحرةتحلىالتىنفممهاالممريبرة

وأهَدَلاً،الس!حرهَ،يلمَاهالذىنفممهالصصيريلقواأنيجبذلك

ه!،لإخراجهمهحاولالتطفى،بالطبععذبواقديكونواأنبمدحرقًا،
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الذىالإيمانسبيلالىعادتهمو!،عليهمسيطرتالتىهرطقتهم

ألىالطيبينالمؤمنينودعوةوعاي!تههعلىوتضومالكنمِ!ممة،لَمنله

نأالحظولحسنوهؤلاء.أؤلئكإمثالمنوحصايتهم!لِه،السدِر

للعلماضطهادمناستتبعهوما،الدينوجالىتبناهالذىألفكرهذا

بمالإضاكْة،مواقفهمعلىالعلماءأصراوأنذلكيستمر،لموالعلماء

منرْادلَاالتى-والثمَاكْيةوالاجتماعيةالافننصناديةالتغيرالةالى

نحووالسعىالحلِاة،تعقمِلإلىواتجاههبنفسهالإنسانوعى

فيهيديشالذىعالمهوصياسكةحيالَه،وصنع،مصيرهعلىسيطرته

توسيععلىكبيرًاتأثيرًاأثرت-الأساسيةحاجاتهلالبيةلهيحققبما

علىالسيطرةعلىوقدرتهقوتهوترْالِدمداركْه،.وتقامى،مداركه

كانسواءبها،يعصمْأقدهماوصوئها،،حياتهوحماية8.الطبيعة

.قاهرةاجلماعيةقوىصنعمبئأوهعاتيةطبيد4فعلىمنذللئا

هنللع!قلى،التتكرأوالبلمعْيبةكْىممكئادْلكيكنلمويابطبح

اكتمنمافيعيدالإنسابئجعلتالتىالتغيراتتلكعنبعيذاأوناحيهَه

حريته،علىلِؤكدهختلف،جديدلْجوعلى،حولهمبنوالكونذالَهه

منغيزاجانئا!حيًاسكليها،والحفاظ،الحياةبناءعنومسنوليته

إرأدتهوننففلى،قدراتهمنننحدكالْهَاالنىوالممارسالتالأفكار

هفرضلماسلبىمشتقبلهجردولَجعله،وعيهوتزيفوحرجمته،

خاركَةقوبىبتأثيرأو،طبعيًاحتمًاالفرضهذاكمانسواء،عليه

وتفعمر،تقهرهاجتماعية؟أوسياسيةأودلِفمِةسلطةأودْالَههخارج

.أخريناحيةمنوأهوائهالصالحهاو!فاعليههاغمضل!
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فإقفات،.الخطهنوغيرهالسحرإلىوبالنظرالأحوالى،كلفى.

أطلقكمافكرئا،يمتبرمنهخابهويؤهنونفلِهيعتقدونالذلنهنهج

الم!ئ!ال،سبيلعلى)لَايلور(،قامولقدْبرتاثمارد(.)ايظنزعليه

طبلِعةوفحص،الروحانيةوال!ائفالتاالأشخاصفىالاعتقادبقحلمِلى

جمليهأطلقفيماالموضوعبهداوالمتعلقةْالمئتشرةالممتمَدات

"تايلوز"دْكرالاعتقادهدْاأصلىالىوبالرجوعكا."الأئيميةهصطلخ

وأجلإمه،،نوههأنناءفىتجاويهفىيفكركاقالقدلمالإنممانأن

بافتراضمعنىعليهايضفىأنوحاولهومرضه،وغيبوبته،ورؤاه

وتطورللجممد،المكمكالاَخرالجانبتشكلأرواخاأوروخاِلهاأن

أها.الجمإد.أيضًاو!كالمالحيةالكاثنا!عالمبمِهنمملىالمصطلح

القديم،الإنسان!كند،للخلطنتيجة)دتايلور(اعتبرهفقدالسحر،

لالتوضلِح.واحدهمبربذكريكتفىأنويمكن.والسببيةالتتاظربين

عند4الزوجليعطبىأنالشائعمنكانغانا،فىالجاقبائلىفبمِن

إلمكونكاندواءةهنبعضًازوجاتهأوؤوجته،وحلةفىذهابه

ولا.نمسهعفدبقوهَينفلقنبالتا،هنهشتقالدواءلهذاالرئيسى

الزناضدالحمالِلأهنالذوعذلكفىالمقمفلىالمناظرأقشك

كخطأالتفكنلِرهنالنوعذلكهع)تايلوو(تعانلىوقد.تماهًاواضح

الت!اؤلىأثارهنأولكان،نفسهالوكَتوفى.وهفاواعتبرههنطقى

القىالمَفسيراللهوكانمَه،الأوهامتلكهثلصحةاحقمالدِلآهدىعن

باختصاو،التفسيراتتلككانمَا.المتاحأفضلهىاقترحها

اليومية،الحياةأنشطةمنجزءهو،الأغلبفىالسحر،ان!لقالى:

السحرإن.المرغوبةالنتائجابنىيؤدىعندماأهممِتهولكسب
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)مثال:الأحوالكلىفىتحدثطبيمية،بماحلإاثيأتىأبئيُفترضن

مكتملعْي!رأداءإلىاناالمقابلفىالفشلىهـلزججالمطر(ةصممْع

سحرهمُعادطر!وجودانىأ!ْ،الضروويةوالتمافلذللطقوس

دائمًا.واضخاللمسفشلأنهمايظن!إن،الأحولكلهنى.أقوى

علىتمتندالتىللمماوساتنتيجةالنجاحبمضيتضقأنويكلفى

القنمأثيرات)تاببور(أوضحؤقدالمصتقد.دعميتملكىالممنخر،

وذكر.هانحوعلىحقيقلِلأالأغلبفىهىالقىللدهمحر،الففسيلأ

!فيؤكدهبماَالمفماحر،إنحيثنفسها،تكدالىتهدفالنبوعة!!ان

تممتقدالمهلكةالأعمالظهْىالاعتقادأنمنإلميهيلجأهنعقلى

بمملاحعليةكالقضماءعليهيقضىأنيمكنصْده،مماوستهْا

الزوجفإن،البدايةفىضريناهصالذىالمكلألىوبالنظرحدلِدى".

يعزفنالمقريات،مصنموقاتهأيضناوربما،زوجتهأنهنبالتكديهتم

.الرادعدورليلمبتوظيفهلَمقدالوهَائىالسحرىالدؤاءأق

إلىتايلوروصفهاالتىالتفكيرطرق)فريزو(حوللقد

ويطبقونهافيهايعتقدونكانواالقدهاءالناسأنمدعنا!!قوانلِن"،

طريمَةبينلَصنيفئافرقَافريزرقدم،الطريقةبهذهضمنيًا،

لاييدووالذى،المحدثينالمتحضرينوعندالقدماء،عندالتفكير

شك-دون-الذرافلأأوّلهَدكليهماان.يقصدهكان)تاليور(ان

القدهاءالفاسأنالىوذهباالمفطقى،القفكيرفىأخطاءأنهاعلى

يففهلوقلقم،الحقيقةينشدونعقلانيوقاشخاص،الأساسفى

.أنذاكلحلِهمسيطرالذىبالمنطقمتأثرينعليها،العثورفى
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كانتكماالإنبليزيهَ"،المدرسة"دالأساسىالافمَراضاهكْ

الفرنسىالاجتماعلمالمباوؤتلميذلمِتحداهظه!ر،آنذاكتمممى

يفكرلاكيفالشهيركيتابهفى(برول)للِفىهو(،كايم)دور

"الوظائمْ!الفرنسىللعنوانفتواضنعةترجمةهوالذى"،البدائيون

منكلابرولى()ليفىعاتبوقد.الدنيا"المجتمماتعندالمقلية

لدىالعقلىالتوظلِفبأنسلموا(انهبمحقيقةعلى)تايلور(.وأفري!زر(

وبذلبلدينا،العقلىآلت!ظلِفمعهتطابمًاكاقالقدماءالناس

بديلة.نظرياتفىالتفكيردونحالوا

اذاأنيهإلنىذهباذْ؟نوعىبفرقالنتيجةهذهلهاوعزتوقد

القفكيزفإنوعلممًا،ومفطقيًاعقلانئاالمتحضرالقفكلِركان

منزوخا(برول)ليفىوأرفق.وجْزافىوشمرى،عاطفى،القدلم

على"أولىو"هفطقى!هفطمَىكاا:هماالتفكيرةلطرقالمسميات

الفهمسوءمنتقتهىلاسلسلةالىالمسمياتتلكوأدلتا.القوالى

نأعلىواسعبشكللأ،أولىلامنطقىمصطلحفُمممرحيثلمومَفه،

وقدىالفطرهَ".الىأدنى«أو"غبى"،أو!،منطقيغي!ر"بهالمقصود

كتاباته،فىفيهلاشكغموضمنالفهمسوءمنالنوعهذاأتى

الضقرتانتوضحوسوفتكييد.بكللىذلكيقصديكنلمأنهوغم

ذلك:القاليتان

)لِقصدالفاسهؤلاءيميشحدِث،الاجنق!ماعمِةالبيفة"اق

العالمفإنذبك،وعلىبيناتتا،مكنهختلفة.القدهاء(،أوالبدائيمِن

ندوكهالذىالمالمعنالأخرهويخحتلفيدوكونهالذىالخعاوجى
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لكن.المخيةالمكوناتونفسالصقولى...يملكونأنهملاشك.ذحن

كلصممِاغةفىالسائدةالنقافةبهماتممهمالاعتبارفىالأخذيجب

لهفإن،يواجهونهالذىالشىءكانوأيًا.مفاهيمهممنمفدهوم

الإنسانوعقلىعنه،منفصلةغمِربه،ملجقةصوفيةمواصفالَا

".لذلكادواكهعندالواقعفىقاصرًايكنلمالقدلِم

اكتشافها،ليتمالمنطقىالتفكيرضرووياتفإقالطبريقة،بهذه

المتواصلىالضفطنخلالىمنهْربىعقلودعمها،.هْ!أكلطوبناؤها،

أساليبطروَوعنالسإئدة،والنقا!ةالاجمَماعملأ،البينةمنعليه

يستطيحولامنا،كلأيصوغتراثًايكونكلههذاانهنفسهااللفة

..ركنضهفىالتفكيرمجربأحد

المفطقيةالعقليهفىتقصحكمالتىالع!اهلمنكئيروهفاك*

منوسائططريقعناجتماعيًا،تتتمَلىأيضًاأن!هالاشك.الأولمِهَ

المفاهيمهذهلكن.أصحابهاعنللتعبيرالضرورلةوالمفاهلِماللنة

تخللف.أيضًاالعقليةالعملياتفإنوب!التالىمفاهيمنا،عنتختلف

القديمالإنسانمنكلاْأنهو(برول)ليفىيقولهكانما

ونتيجلألكن،البيولوجيلأ،الصفاتنفسلديهماالحديثوالإنسان

تختلفللدنيانظرتهمفإن،السائدةوالنمَافةالاجتماعيلأللبيئلأ

تجفبْهوبرولى()ليفىاسهاهاتأهممنواحدكبير.بشكلى

لين-طر!مَبماو)فرلزر()تايلوو(حمهاباتفىالضمنىالاضطراب

يطلونخاصمةنافذةلمطك!بئوكألْهن!كتبوا،فقدومضمموئهاةالتفكيز

كانوا.،بينما،عملهألماءوللاحظونهالمَديمهالإنسانعقلعلىمنها
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هنهاالمَحققيتمالتنى5،هحلَواطبيعةمعفقطيتعاملونالواهَع،هْى

هذا،الىبالإضافة-فيهاهشكوك!صذادوعلىاعتمادًاسكالئا

عرفأنهالاذلك،علئكثيزايرتكزلمبرولى()ليفىأنمنوبالرغم

تفرضأ!اوللِةالمنطق!ةالتفكيرأساليب0مايممنميهأنهؤكدبشكلى

كْىالننطمَى.الت!فكليزأساللِبمحجنبأإلىجننابلح،بشكلنضمهها

المقحضرة.المجتدممات

واكتصمابهالناسهمايشةفىالألْنزوبونوجياعلماءبدأؤعندها

نأهتتاح!هبشنىجللِابدااليوهيلأ،أناثمطتهموهمنهاركتهملذتهم

هو-وأسلويناالمفْكيرهْىأسلوبهمبينالمزعومْالحادالتتاقض

مجنابيفمئظبرواالذينهبئلإءاخطقهوهم-جزبىبمنمكلالأفلعلى

الغرابلا.هَفييكنلِحبرببل!فشمنارد،)ايفالْزجعليماهدْاولعل.بُمد

-..!-!!ح"!--..

الخظلمموءالمبمِمةالمَفمْممِراتأهام،البدايةمْىبهاأحاينْالنى

نظرَنجاوجهةهنلها،القفسيرالتالككبينصا)1!ازاندى(،طرجهاالقى

تعلمتفترةيمدلكن5ذكر:ثمواضد4.طبيميلأأسبابالمعاصر؟،

هنودْلكبالممحر،المتعلقةوببارسالَمتفكيربموطريقةلنتفم

واضخاوهمْهوهلإ.عفهواْضخلأهفيهافيلقهمكالْمَهضواقصْخلإلى

أيضًا،.

غررلههَلمِستكأنهاتبدوأنهاالاهألؤفة،غي!راللنةأنذكروقد

هنالكيرأنهو:الأولةأساسيينلسببينربما8علينا"تمائا

والفنيةواليضعرية،هنها،الد!مِنيةبخماصةهمينة،هجالإتفىأفكاوناْ

هنالعمعَلهأن:افافى.هتاثمابهةها،حدالى،خطوطفىيدور
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وصباناطفوللمافىجمينابهمانمرفوكلالمنطقطِ،النظروجهة

والروحانية.السحرمنكثيرةبملاهحتتميزالتىالنموخلالى.مرحلة

ييخلدأدطفىالالنمتباهخطووةمنالحذويجبذل!ك،نقولىعندما

القديمالبالغالإنسانبينتساوىالتىالسائدةالأسطوره-أحدهم

أنهوالصحيحذلك،هنالعكسعلىالمتحضر.والطفل)البدائى(

بها،التكنولوجيامممتوىكاقههماالمضمطت،كلفىالأطفال

،الأن،وهناك.عمرهمهنهعينةْهراحلىفىيتشابهونأويتمنماوكون

أساصناولضوملَلك،النظروجهةيعضدالذىالدللِلىعلىكبيراتفاق

)نجانالسويمدرىالنفسعالمبهاقامالتىالمهمةالدراسالتعلى

هنكبيرعددوممهأعدتقريبًا،قرننصفمدىفعلى(.بياجيه

أنهأوضح،الطفلعندالتفكيرلنموبيانيَارصئاوتابعيهتلاميذه

الأطفالهظهيمتخطف،عشرةالحاديةأوالمالنمرةسنحتىتقرينا

والممببيةهوالوتمظ،،والمادةالفضاء،:هفلأساسيةمجَالاتحول

الصوضوعالتاحوليالماديينالبالفينهفاهيمعنجذرىلبشكل

الذكاءذوىهنكييرعددخلالهنذلكاكمَشفومَدنفسها

فىبالبمماطةهاتتسمغالئاْالتى،التجاربوبعض،.المرتفع

البالفلِنفإنهعروفًاههفالأنأخذولكىالنفال،سبَمِلىعلىا!أساس.

وأتشكيلهيتمأنهايمكنشكلمنجؤهناككاناذابأثهيسلمون

الصبب.لذلل!يتنمِرأقيببل!حدجمهفإقأخز،نحوعلىصياغته

لدىهفهوئااالقفكيرهنالفوعذلككاناذاهماالقكد.أجلىوهن

هنكرت!ينا!اطفاللهؤلإء)بياجيه(هَدملا،أمالصفارالأطضال

علىاح!داهمابتشكيلهَامثم.الحجمف!هتساولهتينالَصلصال،
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وأالممابعةسنحوالىحتىالأطفالاعتقد8غدئمذسجق،هدِئة

أصبحسمجقهيفةعلىتشكلهتمالذىالصلصالىحجمأنالفاهظ

أ.صمفر.

الممحريةبالمطاهر،كبيزااهتمائاأبياجيه(،اهتموقد!

تحقكتالتىالنتاثجعلىممتمدًا،الأطفالتفكيوفىوالرؤحانية

مجنيعجزالصفيرالطفلىأنالىانته!والتىهالسابقةا!أبحاثفى

قأعنفضلاًالخاوجبى،المالمهـسننفممهسِنواضحباثمكلالفصلى

الظواهربينالتفوشلاسِمتطيعالأولىهراحلهفىالطفل

إهتفاهاتهيركزعندهاالطفلىفإقويالتال!،.والنفمميةالجمممانية

ييىْبلي"أئالْى"؟ألْهبالطبعدْلكلمنىلادْاله،حول-بالكامل-

أفكّارانهفطور؟.غيرأخيرهف!راثرالم!هجردعبنعاجزأنه

الخارجى،بالواقعتمممم!تهيكنبماتختلطوأهنياتهوهشاعرهالطفلى

التعبيريتمالنفسيةوالأهورالمملفاتفإنوهكلذاه.بهيحيطالذى

،الخارجهنتأتىالأحلامْوكأنهاوتبدوهوضوعى.باثمكلعنها

والكلام،عنهاتعبرالتىبالأشياء8برثيقباثمكل،الكلماتوترتبط

بالنسبةالمادعىالدالمانالأشياء.فىللتأثيرطريقةكأنهئحس

بلى،وروحانى،جسدىالىحادبضعكلتقممهمهلايمكنللطفل

وال!وعى،الخياة،يمتلكيصقيركأنماالعالمهذافبإنبالمكس،

.رالإرادة

عالمهنأجزاءيحوىأنيمكنجدًاالصفيرالطفلىعالمان

وأالنولفىغريناشينايجدلنالطفلىهرآفإذاهفاير،سحرى
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صملولئهيصهالذىالإنساقنصففىأويتكلمالذىالعصفوو

ضلأهنصيى"النصحدوتةفىكماالخلقةالكلاملالإنسان

يضيحعلعع!وهحجدًا+غريبًاالأصريبدوفقدهللبالغبالنسبةأما

مموطةيعكحهجممغاهبررناأنناذلكتمافاةهألوفاِفنلأأحالِانًا

ندو.فيماالاذلكيتذكرلاغالبيتتاأنهنبالرنكم

هكحاهنلىالىالْجذْاب.ألكأوْاسبصراريةسرهنايكمنْوربما

و!نهحايهييقئأْنْتكعيد،ببمالمهموهنْ.الفنيةالأعمالى

ألميكؤكتوحد!لدهعوثيقةصلةعل!عْيبرهمفنأكثرالمبدعوئ!

-..الإدراكمنْالمألومْهْوضكمِروالبكر

قىْيكوةْأتهد!لحمهببدتحليلإتههيدصكملكى"بلِانجمِه،ظرحوقد

الضمخصَاثيفخ،ْبس!ْهصَقدحمِاةهْىوظروهـهنينةصواقصْظل

هقفننهيخضمككخ!فاالمحنطةْوبينتهالاثمخضهدْابيبنالحواجز

قىهصخوهةوالسمأرمنانَهألمعتقذانة(لىالاوتداديكونعندثذ،

طنىييظألكلؤوتتلكإلْه،-وصطإدْمتوقنا.لنميناالطفوَنةهْترة

و!يطيبيتهاهرغبةغلىومقصوربالغواهتنامفنلقْالظهور،

مضدن"فنكلْألممكلالأهننهةةهنعددبمِنعندْثدْ،)بياجيه(،

رفحة!ربيميوفيأنهضتطريشمرْبالْهالذئالنحضنبىبالمحاضنر

كضيونجتفكلوضوبمْأ!هئالضمخضن،أوْ،محأضرتةنفجغكى،هحددة

حييلىصنعصة.صاأوْأههاهغنلمفونيةهكانمةتقهىجقىزوجقه،.

ييخقصيحدرئهأخذوالذىعشماء،.لذسكوةْهنْالبيت.لكبيةالخروبخ

،.أسرعبشكْلْألصكانفةتنهىأنيضطبرها"كىغيطا
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فى.مهتمأيكنلم)بياصعه(أنألىنمنيرأنهنامطالبونولطنا/

هنثريمخزونمنموجودًايكونأنيمكنكِاقبماانحقلِقة

تؤلر--وماؤالتكانت-والتىالممجتمع،فىالصأثورةابنيبيات

هذهمنكفلِرًاأقذلكةوعاداتهمالأطفالسلول!على-هاحدإلى

االطفولة.عالممنجزء-حمَيققهافىهى-الحعققدات

قوىنسبةأىإالأنيميةهنأنواعأوبمةبين)بياجيه(ميزوقد

نإأووهدوكة،واعيةالأشلِاءجميعأنأولاً::هى(،للطبيعةمدوكة

"أنلِمكنالتىالأشياءأقثاننا.لذلكاحتمالاً،الأكلصكلى،هناك

منتتحركانيمكنالتىالأشياءأن:ثالنا.ومدركةواعية،ءتتحرك

الوعىأنرابمًا:.وواعيةمدركهَ-حمَلِصًهافىهىَنفسهاتلقاء

سنحتىالأطفألى،)بياجيه(وضعوقد.الحيواثاتعلىقاصرءلن!ى

وأىبيذها،الأولىالمرحلةفىعمرهممنالسابمةأوالممادسة

سنفى8تقريبىنحوعلى،الرابعةبالمرحلةيلحقواأنلِمكنأنهم

هناكحالى،أيةعلى.دمرهممنعشرةالثالثةأوعشرةالحادية

و01عابىفةقوىنممبةموضوعدراسةلكننفيها،لاشكفرديةفرو!

كشفتالعالممنمختلفهَبقاعفى،الأطفاللدىللطبيمةمدركة

يمرونالأطفالوأنعام،بشكلمتطابقةتكونتكادالنتائجانعق

للطبيعةمدوكةثَوىينسبالذىالسحرىالتفكلِرهنبمراحلى

صكالمية.ظاهرةالأغلبف!هذاوأنوالأفطلِاء،

الأفراب.كلىبينالفكرتطورفىالأساسىابتمنبابهعلىوافقناأدْا

بينال!تضدادإذننفسرأنلناكيف،البشرىالجنشفىالطبمعيين
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القديمة،الذظروج!هةانالتمَليدية؟والمجتمداتالنرييةالصناعة

لكن،واسع..بتأييدتحظىولإزالت(،برول)ليفىبدكَةعنهاعبوالتى

المناخالت!قليدية،المجتمماتفى:هىالسالبقمنأقلىبمندكل

هعاللذلآ،تشقركحلِثوالصوفى،السحرىهوالمهلِمقالفكر!

هشترك،قالبفىالذهنىالنموصلِاغةفىوالدينالفولكلوو،

والعالمالثف!سإن.خرافةواسح،بشكل،نسميهأنيمكنماداعمين

الأنفصالمرحلةالىلِصلؤاأنيمكنل!والشىء،الاسم،الخارجى

فىالتفكيرطريقةوالصوفيةالس!حريةالمفاهيمتتخللى،لذا:التام

الطبيميلأالأيديولوجيةتممودالإَخو،الجانبعلى.الحياةمناحىكل

علمِها،السابقةالمفاهيميعكسمماالفريلِة،المجتممالتاوالعقلانلِة

موضوعية.نظرةبذلكويفوض

تواضمًاأكفرصرناأكثر،تعلمفاكلما-الحقيمَةفى-انفا

نرضىاست!عدادًاانأكروأصبحناومبادئنا،افكارنالقيمهَبا!ثسبة

مايظلكلوهوالتفكيير،فىطرقناعنلإهتوقفن!،الذىبالحده

للمقلانيهَ.خانموفي

!وتوبئ(،)روبيندباوعوتجليلىحديثبحثموضوعهذاكان

الرالتمَلمِدمىالتفكيربينوالتمنمابهاتالإستمراويةسكلىأكدال!ى

اعتبرههما.الفرييينلدىالعلمىوالتفكعير،الأفارقةلدى1ثخرافى

اننف!ملر.هْىطرياينبينأساسنافرفا،قبلهآحْريقصثل)هووتون(،

لتكوينهايتمأخ!ىبدائلتوجدلا،التقلمديةالثمَافاتفىإنجه:هو

لمنماالمَقليدى،المصَمَدالتهيبمعنبهاليمبمتعاضنملائمبشِهكلى
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تلكمنومتعددةثريلأأنواغا،الممقدةالمتقلنملأالثقا!اتتمتلل!

النقافاتفىالمعتقدأقأصاسعلى،لأفرادهاهظحةوهىالبداثلى

التحركفورهممنالناسيستطيحلابخامد،قالبالتقللِديلأ

نأطالماتكيدهبكلمقنعالتحليلهدْا.منهالتخلصا!ر،خارجه

هدْا..لكنألخارجىالعابمهعاتصالهاعدمعلىأضآالمجتممالتا

العالمفىلماذا:وهوالسؤاك،هذاعلىالإجابلأفىلايمناعدنا

الاجقماعىوالتفييرالفقافاتْالمكثفاتصال!وسطالمعاصلر

البناسيظلممَزإيد،بشكلىمتاحةالبدائلأصدبحتوحيث،السريع

م.!؟االقديمةمعتقدالَهمترلبعنممتتعين

عدنمهو8نلاحفهألذىالققليدىالفكرمظافومنآخرمطهر.

أ!ذىالعالبمبعكس،الجلهعالتساهجعلىالماديينالأكزابقدرة

خطؤها،ينيمتاعندمانطرية،منللتخلصبىاستمدادعلىداثمًايكون

لها.بديلوجوبعدمحالةفىوحتى

التطووذلكهوالمَمَليدلِهَ،المجتمماتف!بذلكي!رتبطوها

لإرجاعدائمًاالنيةتمَجهاذةالصدفةوليدةفكرةلأىالمحدود

هريح.محددهسببإلىالحدث

كاقأنهتنصاد!لنمخصًاهـلقمَلبال،لفمجرةفرعيقع"عفدها

ذإةالنكبةلقعلكمحددتفمميرهذاكلبِكوقأنفيجبالشجرهَ،تحت

لمعضحولشقيقهمعتعارككتدالرجليكونانالجائزمنانه

خلالمنالفرعوقوعبتربَيمبالأخيروقامبالإوث،المتعلقلأالأمور

أجدادفجذب،أولادهمممَلكاله!كلىاسمَولىأنهوبماأو.عراف
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كيلهالأهرأنفهـنرةاستيعابلايمكن.وأسهفو!لأسفلالفرعالأولاد

سلسلمتينبينالصدفةطريقْعنيحَدثالذىالاختلافهنيلَأتى

تح!ملهكنفسيَا،،لايمكنالفكرةلأنذلكةالأحداثمنمستقلتلِن

قلبفىتقفوهى،قاطعةباتت،الأق!الصدفسة"،إنْفك!

هنهانرأهلأنذلككبيرةاهتمانملهأنجُصصالذ،مشكلتتا"بالضبط

قويتوسطعلىواضحكدليلىبهايُدتدأنيمكنظواهرأوأحداث

هجردكونهااستبعادعلىدليلهىوأيخناالمرافين،قبلىهنخفية

ألتقكيرطريقةهوْيختلفهافإنواحد،الحدثأنوبما،صدفة

أدلةأوِلهناكهل:نتساءلأنيمكنذلكوعلى.صكليهوالحكم،فيه

"هوضوضا"؟ااعتبارههاليكنلَحديدعلىتساعدناءثابتةإشاوالتأو

أكنرأوحدثينبينالترابطيكونعندماالصدفعننتكلماننا

يحدثأنأبذاالمحتملىغيرهنمعينةمكانلِلأأوؤمنيلأ-علاقالَافى

وذأتههمة،أسبابلمدةالعلاقا!،وهذه.طبيعىأوعادىبشكل

بمضهاعنهستقلةباثمرى،تدخلىدوقتحدثبأنهاوتتسم،دلالة

البعض.

فى.بشجرةيتعلق،أخرىمرةَالتعريفلإظهارالمستخدمالمنلى

الشخص)1(الاثمخصضربعفدهاأنههىال!اللأالأحوالى،كل

الوقتوف!الأرض!،على.!قعالذى)ب(،بالرياحأطاحت)ب(،

يتوافق.بتهاثميمه)ب(وقتلت،فوقعتبالشجر!الرياحأطاحتنفمممه

الأحدالثههننادرةتوليفةأولاً::هئالصدفةبأقالقدريفمعهذا

هتعمدةليستأنها:وثالنا،ْالموتالىأدتلأنهاهقمةأنجها:وثاننما
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عنهست!قلينحدثينكاناالشجرةوو!وعالريحأنت،"ورالعًاهن

إلىوقعقد)ب(كاقاذاأن!آخرتفسيروهناكهيعض.بعضهما

أصبحثمعليهاوتجعأواسفلىالىبجذبهاوقاميقوهمضمجؤجيولو

)1(الحالةهذهوفى،صدفةلتلككانثلما+خوتحقهاهأولمحميب

غيرسلس!لةهناكأنبما)في(5وكناةفىالمدببهوكل!،صممصيح

،اخرىثظروجهةتبنىالممكنمنانهويما*صمبابه،هنهنقصدة

كاناذا.)الاكبيرةشجرههشداشةأنقكرةهقاقشةهاَيولاًميلصقايه

إثممانجمدممتأثلِريصلىانيمكن!بذلكهصنبقةسعوتجةلهجه،(

محدَملة،غي!رظا!رةهىيسقطهاأنلِمكنألْهحذالىعايدها

إذا:اكنرذلكيوضحسوفآخرمثالىريما.صدقةويالتال!،قى

وسظسانمثدبانعلىووقفحدثالذى)ب(،ثقح(يأقاققوضقا

هناثجدسوف.الموتلهسببومماولدسكه،حوبهالحضعضو،ألشه

يمكنوالتى،نفسهالنوغهنالأليمب!ابمنهتصللأسدصدلاأيضًا

صدفة.باعتبارهايالطبح!يهاالنطر

بينمصع!ينًاربطاأقعلىالحكمفىأصماسيةصعويةهتعهان

يكوقكيفسؤالى:ينشأقدوفنأْ،ْعدمههنصدفةالأحدورهصَير

ىأوعلى،صدفةبأنه-الأحذاثمابلِنارتباطوصفمصصههن

هى:الوحيدةالإجابة؟االارتباطذلكتقييميصكنهعؤقىأصمى

المعرفةضوءبْىالأحوالمن-جالبأىهحتملىغ!عصهقماأق

العادييق؟الأشخاص.".لأقدْلكةالعنادئالأئابمانلدئألمقاحة

علىاعفمادًاالاجديَبإلاناعلىجكلمهبمكْىجمير،يضكلىيختاق!*

بحادثالإئسانيحلمجمندما.وقيمهموهبتقداتهم،هصمايمَةتيمجارسم
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يظنأنيمكنالتال!،اليومفىذلكحدوثعنويقرأ-هثلأ-ها

فينظرأخرلإنساقنفممهالض!4يحدثهَد،النبوءةهوهبلألديهأن

الضديمالتفكيريينالضجوةان"صدفة،.هجردباعتبعارهاللط

وقيحالذىوالفخ.تصورهيمكنناهمابكنيرأقلىوالحديثأالبدائى(

وصملىقدبأنهيشمريجعلهالذىالفخذلكهوفيه،المداصرالفرد

الفهمءعلىقادرَاتحملهالقىالعقلىوالفموالعلمهندرجةالى

الىالشأنهذاف!أقربالحصِقةفىهوللفماوالقمليلىهوالتحليل

هلى:أنجرىهرةنتمماكلقدوهناوتفكنيره.القديمالإنسانسلوك

الواضحة،الأحداثهنالكمذللمههكلتجاهلىالممقولىهن

يكوقألاالممهـنهنهلالحظم!.أوالصدفةالىببساطةلارجاعها

هني!علىهماالممباعدة،الأحداثبينالريطفىخفىهعنىهناك

هذهقادتلقد.صدفههحردهنهاهو-أكشوالأحداثتلك

تِفضهىماثمكلةذحوكبيرًااهتماهًايوجهأنالى!يونج،التساؤلات

القرنخلالىالصدفالىهتصزاهنةغريبةأنمياءحدوثنممبة

الجماعى.اللاوعىعندفهوبهيطوركاقعندما،المش!رين

العالمية،الإنممانمة-النمطيةالأوليةالصور،المفهومهذاويتضنمن

رهزى،تحت.ستأرالوع!الىوتتصللجمممانمِة،بطاقةلَشحنالتى

هحاو!قيألماءفى"رونج،وجدوهَد،.الأصلية"بالنماذجعرف!يما

فىيكنلمالتىالترابطاتهنكعنيرًاالمَمماؤلاتتلكعلىللإجابة

علىهمقمذاحظ،أوصةهجردأنهماعلىتفسمِرهاالإمكان

هفال!.يكونانليحببأنهالاثتتاعالىقادتهالتىالشخصيةتجأربه

فىتصدادبئبأنهاياههعرفا"التراهن،،أسماهذلككللِحكممبدأ
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حيمثامنالمترابطةغيرالأحداثمنأكنرأوالمينبينالزهن

هاثمابهة.معانىأونفسهالممنىطياتهافىتحملىوليكنهاهسبباتها،

حدثهفادً،أخرىناحيةوهن،داخليةخبرةهفاك،ناحيةفمن

لاليمكنذلكوهعدلالقه،لهبشكلمرتبطانوإلمفصرانخارجى،

ليونجهذاأتاحولقدبلِنهم،لَريطسييةعلاقةألِةهناكأنلتخيل

حالاتأنهاعلىغريبلأتبدوالتىالظواهرهذههمرهحالتماهل

الىنظروقدالتزاهن،اطارفىوالفراسةالخواطر،بتواردهرتبطة

فهمعلىتساعدأرحبلمساحةجديذاكسناباعتبَارهاالفكرهَهفهه

بوصفها،الشخصيةالخبراتعلىاعتمادًاداخلهاهنالظواهرتلك

الت!زاهنمبدأأنوالحقيقة.التقليديةالعلصيةالذظرةهنأنجضلى

الكوق؟لَضصالتىالمعتقدالتهنقرئاكنريجملناسوف

هدركابالطبعيونججكانوقد.المَقليديةالمجتمعاتفىوالصوجودة

هفسرًا،هبدأباعتبإرهاليهلِنظزأنيمكن"التزاهن"كانلاذا،لهذا

يكونلنالممحرية،"بالمملبيةهاسمىال!عزو؟تممماالكنيرفإن

وهئا.الحالةهذهف!

تختلفالمدلولىذاتالصدفأنهنبالرغمانه،حالةأيةعلى

أحداثهاارتباطفىتخمَلفكماظواهرها،فىنهائىلابممكلى

الملميةالصورهَهنجزءاياثمكلعنصزاتكوقأنهاالااللاسببى،

عام،بشكلىعليهيُتفقأقيُمكنكماالملمية،الصورةتلك.للمالم

أكفرتساعدنا،الظاهرةداخلىهفظمةعلاقاتاكقشافعنعباوة

فهمها.على
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والضاغطة،الصمبةالإنسانحياةظروفظلىوفىوعمومًا،

الإنساق،سطىخطلِرلمرضالمفاجئالهجومحابةفىوخاصة

أفعالىودوددراسةتمومَد-وسكائلته..المريصْلد!ىقوىاتجاءيظهر

عبئاللاعقلانيبماوالمعتقداتالخرافاتتصديقالى-منهمالكنلِر

علاجه.وطروَالمرضمسبباف

الإنسانأنفكرةجذبتهقدأنهسنرى"يونج"إلىعدنافإذا

الرياطفكرةأن،والواقع.العالمعنمصنرةصورةأوَصنلِر؟عالم

علىقلحظل!صفير،كعالموالإنساقكبير،كعالمالكو3بينالحملِم

عشر.السابعالقرقفىالعلميةالنورةحتىالإنسانىالفكر

أنهاعلىإليهانظر،للصدفةالمبكرالمفهومإنحالى،أيةعلى

صببيةعلاقلألاتحقملظروفوجودأوهلحوظلأاحداثوقوع

لتنيرالفرل!با،فىالعلميح!الثووةقامتثمبينها،كنيمالَريطظاهرة

والعالم.النفسبلِنتوسحَألفجوهَولكىالففاهيم،تلكلَدويجاِلًا

المَفكيرهنهجأساليباختلافمنالرغمعلى،فإنه،النهايةوفى-

هقأنهالا،للعالمالمَديمالسحرىالمنظووأساليبعنالعلمى

كيماالإتممانى،الفك!رفىهنابمهلهالمنهجينكلاأننذكرأنالمهم

ذاته.الوكَتفىفيهيصمباأنه

عاديينكأفرادالدلماءأيضًايمارسهالذى،المادىالتفكليرإق

القجوةبتخطنىهطالبلَخصص!م،مجالىعنبميكَاالمجتمعكنى

هجممعاتتا!فىانهحيثوالسحرى،العلمىالتيفكيرأسلوبىبين

يسمحلاصر،المطعالمنافىالتمَليديةالمجتمدا!وفىالماضدى،
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المعنىفىهكلانهاتجندظاهرةكلوانأساسًا،فجواتتحدثبأدنا

وعدمالاثمكحد!ستخفونفملههذلكندركعفدماوأنفا،الكلى

سكليهاالاعلَمادودقلىالخرافلأ،عنالنظريتخول،وبالتالىالنقة،

وسلوكًا.فكزا

تحكمألتىوالتصوراله،الناسبف!الِؤمنالتىالأفكارإن

،وخباياهوالكونومظاهزهابالحياةعلاهَتهموتحدد،سلوكهم

وأبنية،اجتماعيةعلاهَاله-عنذاتهالوقتفىوتعبر-لَعكصى

كمافي!ه،يدهشونالذىالمجتمحتممؤدسياسلِةوأوضاعئقافية،

الخاصالأيدي!ؤلؤبخىالنقافىالبناءهنمهفاجزءأأيضًاتاثمكلى

ابمَمانىعندأثرُهلإيقفالأيديولوجىالنقافىالبناءوهذا.بهم

.دْحممب،الاففصاديةوالمؤسسالة،السياسيهَوالفقطيمالتهوالأفكار،

وخبراتهموعلاقالَهم،الناسحياةفىالتأثيرالىذلكيتجاوزطنما

الخرافلأ،ندوسأنأودنااذافإنفاولذلك...إلخ..ووؤاهموآمالهم

،ممارساتوأشكالى،سلوكوأنماط،فكريةبثىمن!ايرتبطوها

نأيمكنمايشكلنسقاًانممانفِا،باعتبارهاالعياننظرأنعليناكاق

الأيديولوجى.بالنسقنممميه

ممنارسالتمنالمعلقداتنسقهفابالأيديولوجيانعنىونحن

فالنظمحمِاد4َ.ممنىتحديدلحىالإنسانتساعدسلوكوأنعاط

معينةهكنلمممفةأساسعلىتمَومانماوغيرهاوالاقتصاديةالسياسية

علىلَمملىأنلابدوتأثيرهاواستعمرارهابقا!الَضمنلكلىوهى

الحمَيقةفىهفاوالعلاقة.لهاتؤكدالمَىوالأفكاوالاتجاهاتنشر
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الاجتماعي!ةهكلوناتهأوومفرداتهالسائدالأيدلِولوجىالنميقبلِن

هذهفىتؤثرفهى،جدليةسكلاقلأوالنقايخةوا!مياس!مِةْوالاقتصادية

الفممقلِهدذلكوعلى.بهاللتأثرتمودثموالمكونال!ت،المفردالهته

يشمرالتىالحاجةمننوعَاهنا،لنعنيهالذىجمالممنىالأيديولوجى

ببعمضهماتصالهموتيسلِرهوجودهممعنىلتحديدالناسلبها

الخرافةالىالنظرينبنىأنهنرىكنإنناذلكوعلى.البمض

تعبيزاأوانعكاسناأيضناوباعتبارهاحمَائبئ،باعتبارهاوتجلماتها،

وعلىناحيلأ،منالفردىالمستوىعلىابلاوعى،عندقيقًا

.أخرىناحيةمنالجمعبئالمممتوى

بكنيرالاحتفاظعلىومَدرهَبه،تاويخَا.خاصناالشمرىللعمَلىاق

أوبفم!تظهرقدوالتىهختلفلأ،مراحلىالىتتتمىالتىالبقايامن

عنتفضحانالفرصةلهاتتاخحمَىمستترةكامظتطلىأوباَخر،

نطرنأ،لوجهاتالمميقالتأملمنْقدرالىمنايحتاجمنانفسها،

بهما.يرتبطومماوالوعىالدقلسكنأفكارنا،فىالنطر!اهعان

قأينبفىلكننناالاهر،هذاإدراك-حقلقلأ-الممهلىمنولسِ!

يعملىالىَالطرقعنالمزيدنمرفاناودنااذانفهمهوأنندركه

أنناالىسننمَهىْمَليلأ،أنفسناتأملنااذااننا.الباثمرىالعمَلبها

نممنتطمِعاننا.-مظلقبشكللشىءكلنفهمولاتمامًا،ش!*كللإنعى

ىأالىو!كننقذوق،وأننسقمع،وأننشم،وأننلبِصهوأننرى،أق

وهانممممع؟أنن!سقط!يعمق!الدقلأقدووبأى.لثرى؟أنيمقفامدى

ذللي!إنتذوقنا؟.عنهيخبرالذىومالممماتتا؟عنهتفصحالذى

06
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الذىهووهذاونوعيتها،نستخدمهاالتىحواسناعددعلىيعتمد

الدواسهذهعلىاعتمدناسواءحولنا،منللعا!ماثراكنايحدد

جزئئا--تموّضىأنيمكنهاالتىالعلميةبالوسائلىاستمناأوكليهَ

وأخطائها.حواسمنانواقص

ادواكنافىلاواعلِةمظاهرهناكسقظلىالأحوالىكلىوفى

عندماالاَنونحنوعى،عنلهاننتبهلمهعينةوقائعوثمةللواقغ،

خواصهاوصفأجلىهنالجهدنبذلما،مادةعنثتحدث

كلمةولكنمظاهرما،بمضلممرهْةالتجاربونجرىالفمِزيائلِلأ،

ىادونمحضفا،وذهفلًاانسانيًاْ،لاجافا،هفهوفاتظل"مادة"

المادةتلكصووةكانمتأولكم.لفابالفسبةنفممىأوهمفوىمغزى

هعانىلَحملىأنلبمقدورهاكانعندها،السابقفىمخملفةنفسها

لمَد.إليهلمتم!الذىالطبيمىوبا!المبهاالإنسانتريطعاطفية

انهرغمبه،المحيطالكونعنالمزلةمنبقدريشعرالإنساقأخذ

ثبمومقله،وفهمهبهمدرفتهؤيادةأجلىمنيومكلنفسهيجهد

فقدتوالتىبالطبيد4،المنفعللأاللاواعيةهويتهكعبيرحدالىفقد

صوتالمزهجرةالرياحتمدفلمالرمزيهَ،مضامينهاالأخرىهى

هنظه!صبهي!لهبا!ذىسوطههوالبرقيمدولمالفاضب،الإله

بفقدابتليتالتىالمحبةالزوجهدهوعهوالنهريمدهولماغضبهه

واخقفى،عليهحزنًاالدمعوتذوف،تبكيهتقفكفلاا-لحبيب،ؤلموجها

ولا.الأشجاولَمدلموالعفساريت..المردةيخفىالذىالكلهف

اليهايتحدثهوببعدولم،اليهننتحدلثالجمادالتولاالحيوائانا
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اتصالهقللقد.تفهمهوأن،اليهتسقميعأنعلىقادرهَأنهاهوقئا

التىالمميقةالانفعاليةالطاقةتلكوخفتمق.معهبالطبيمة،المبأالنهر

برهوزعنهاالتمويضتموالتىالرمزى،الاتصالهذانحهايعبركان

المحاولاتكلىرمشملنا،بالنسبةمبهمةعلينا،غريبةتبدو،خرافية

وهفاهلِمألفاظهنالمقلانىالىترجمقهاإجلىمنتبذلالتى

نستخدمه.الذىكلامنا

هيزألتمنعجيبمزيجالحقمِقةفىالحديثالإنسانان

هوالمزيجوهذا.المقلىتطورهمنطويلةعصورمدىعلىمكتسبه

هنإللِهالتوصلتمفيماالَنظراممانمنلناولابدووهوؤناهنحن

معجنبالىجنبَاموجودالشكأنذلكلنمدلِدةبحرصنتائج

المفهومة،غيروالمشاعرالمهجووة،والعاداتالدلمى،اليمَين

الخرافيهَ.والعناصدر،أصلهامعرفةيصعبالتىؤالأفكار

!؟مناكنيرعندشمؤمنذيرالمثالسبيلعلىITالركَميزليلم

أشخاصوؤيةهنويتشاءهونيتفاءلونالناسمنكنيويزلولم

نالإنجدفإنناالأما-لِكنومهمامعيفة؟اأصوالَاسماعأوهمينلِن،

المجألى،هذافىالجمعىاللاوعىيلعبهالذىالدورإلىنشير

الذىالعمَلىأوالنفسمنالجانبذلكهناالجمعىباللاوعىونعنى

للجنمم!المشتركألسلِكولوجىالإوثهـلنقلىالربوؤ،يحفظ

ف!دالذىالإرثوذلكْ،قديمةتكونقدالتىالرموزتلك.البشرى

وأتمطه،لِستطمِحل!بحيث،الحديثللإنسانبالنسبةغرببنالِبدو

ثق!ألىهذاويقودنا.بهاويتأثرلِستخدههاأنهوغمرم!و؟،فهم

الأسطوؤيةالممت!ق!داتبيننراهاالتىالتشطبهوبخوهأننز!كم
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وبينألمعاصر؟الإنمهانعقلىفىترسبتالتىالخرافي!لأ،والبقايا

يستخدمها،التىوالتعبيراتيماوسها،المَىالسلوكهنأشكلالى

وعىلايأن؟وفاعلةهوجودةهىم!نما،عرضيةرلاتافهةليمم!

تلل!وصفعها،الرموؤاخمَزانعلىْقادرًاهازالىالمماصرالإنعِمان

وطقوسهم.القدهاءمعققداتفىعفهاتعبيرَاوجدتالقىالرهوز

مظاهرهنبه!ايرتعبطوهابالخرافعة،نمنىهاذاوالأن،

عفدهاكمةْألخرافةاقسلولكههْوعلاقالته؟اوأنماطوهطرسات،

وحدودها،هإفينفايعرمْهألْهيصَرؤهاأويسمميهامنكلبطنندْكر

هنأنهوالحقيقةالمبلوئأ.أوالفهـرمستوىعلىسواءوتجلياتها

ذلكدقيقًاةعلمئِاتحدلِذاافهاْدحدأنَالصب

اينقض!.80..ِ...يؤقد

قدوهاوخزمجبلإت.آخرونِخوافاتيراهقدالنقاينيط،هجربرحنى

هنيتجسزأل!اجؤيعدونهاصمارساتهنالبمضبهتحوم

المؤثزةالمجهولة!للمَوىمواجهتهمأساليبأووطرقهشفدانهم،

لْفس!،السلوكيمملكبن.لايراهقذضرؤا،أوئفنأ،حياتهمطى

الكلفاتطهنكفيزاأنوالخقيقلأ.العبثمنضريَاأوخراففا،س!ئ

نسمعهاهنكندهأاننااذهضمللي؟اليوميةحيائتافىنمم!تخدمها!لمى

نعرفيأنناأوواْضح،نحوعلىئفهنهأبأنناشعورلدينايمكوق

ووجهنااذاولكنناإلشك،يمَبلىل!بشكلسكليهتدلوها،بدقةهعنافأ

لمهذهئقتتاأنحيفْئذسنكت!نمففإننانمركنها،أنعلينابأنفجأة

أوالتفكيرعفاءليكلففالملأنه؟اليهاسقرحفاوهم،هجردالاتكن

القحليلى.
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ذلكوعل!هنزعمههاعلىأهنللأنضرببأنمطالبونولملنا

-"الفرح،+""السعادة+،"الشرف-،،الحب:مكلكلماتهفلاَفلفأخذ

نأصمعبكلماتأن!هاسنرى"الديموقراطيةْ"،-""الإيمان-""الحزن

علىأوالأفراد،هستوىعلىسواءلها،هحددتعريفصكلىنتفق

الجماعالَا.هسقوى

نسمعهاالقى"الل!يموقراططِ"كلملأعلىهحددكبثالىهفاسذركز

تحملىأنهافطِلفمكلافالذىالألِامههذهكفيز!غفهاونتحدثْ،كيرًا

واحقرائاثبولأأكسبمققدوأنهاالففس،الىهحببةودلإلاتهمان

تزعمأنالىتتجهالدولىهعظمفإنثمومن،الناسبينعملمَين

همينةدولةأنن!قررأنعليناأنولنفترض.ديموقراطيةأنها

ومأأساس؟اأىفملى،ديموقراطيةغيرأخرىوأنديموق!راطية،

ثوارنا؟اعليهانؤسسالتىالمعايير

لابالضممب"الحكم5:بأنهاللديموقراطيةالقاهوستمريفان

نطبقهأن.حماولفاهااذا،المجالهذافبىحقلقمةهمماعدةأىلِقدم

نأفههلاشل!الذى.حالماتطبيقهاهكانيةنخقبرأنأوعملفا،

هننت!مهـنلهـىاختبارهاةيحبالتىالممالحدِرهنمجموعةهناك

-ذيابأووجودهمرتحققهاةأوالديمومَراطيةبوجودالحكم

الدونةتمارسهاالتىالمميطرةأو.المَحكمودرجةحرهَهائتخابات

كير.ذلكوغير،الأفرادعلى

نفابمهاألعمعإييرهذههمكلأنسيكاثمفدقيفاأمينا.بحفًاان

المميطؤأوالتحكمدوجةنعينكمِفاذالنموضةهنطيريشويها
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ول!،السنكبرأوبا!رمالمرتبطالعقلفسادال!

اعتبوناادْاإلاسلوكا،أوهمارسمةأوهمتقذاباعتبارهاالخراكنةْ

ويدمبرى!.،الوقت!طَخغلىيساعدسلوكًاأومبارسةالخرافاناحكى

لاالمعانىهذهإنالمَولىالىحاجلأفىولسفا،إليهلِسقمعونعمن

أحذالىِانتقلنافإذا،بصددهنحنفيماكبيرةمساعدةلناتقدم

غيرممتقدأنهافسنجداكسفوردةمعجموهوالإنجليزيةالمعاجم

"خرافة"كلمة!منإنالواسح،المعنىوبهذا.لهلاْأساسأوعقلانى،

زائفا؟آأوخطآبأنهمامعتمَدوصدف-تعنيأو+الىتشير

الإنممانُبه!لُفزعأنلِمكقهرَاوة،تشب!الكلمةيجدلىالاستخدام

منلِحدلثاكماما،معتقدالنظ!الىفىممهيختلفمنكلىَّبسهولهَ

يتحدثمنأو،للساميةممادبأنهالصهلِونيلأيرفضمنكلوصم

لنميوعى.بأنهوالعدلالكفايةهجتمحعن

وأمعتمَدأنهاوهوللكللمهَ،آخراستخدامًاألمعجمويوود

سَؤالىمباشرةالذهنالىلِقفزوهنا.عقلاني!ةغدِردينيةممارسة

معين--كاناذامايقررأنفىالحقصاحبهوسكمن

انساقدكِنأنالحمَيقيةالمشكلةإنعمَلانى"؟غمِر"أو"عقلانيَا"
صى-.

،والدعاةالمبشروق!علهكذاآخعر،انسانخرافةهوهبققده،أو
ء-

!صفتالتىالشعولباوممققداتدلِاناتمعجدًا،هيكروقتفى

وابطالهاه.لنسخها،مضنيهجهودًابذلواثمومنبدائملأ،بأنهاخطأ

بمضهامعالصتمددةالديني!ةالطوائففعلتوهكذافسادهاوبيان

الملِلفىكامنالأهر.حدقيقةفى.ذلككلىومفشأ.البمض

دوافعتشويهالىالبشريةالنفسفىالجذورالعميقالإنممانى
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ألسيطرةهذهتحققحدأىلالىهفلأ؟االدوللأتمارسهاالتى

واستخدأمالعمرىهالتصويتمجردوهلىالديموقراطلِة؟االقواعد

الِأضيةهنسبةفيهتزيدمجتمحفىالمرشحينالىللإشاوةالربوز

الحر؟اللانقخابضمان

هلىوهى،أساسيةلناتبدوالتىسنلة3بمصتنسألولملنا

بأنهاتوصضاالتىالواحدةالأح!زابأوالشمبيلأطياتالديمإق!ش

ديموقراطية؟تؤسسانيمكن،ديموهَراطية

المنتمَاة،المعاييرنظامعلىبالضرورةستمتمدالإجابةان

؟اقيفىوهذاهعيار،لكلالنسبىوالوؤنبها،تطبقالتىوالطريصَة

ويزاهبمي!حموبئ،الذينالسياصميونواسحبشكليقرؤسوفالأهر

والاقتصادية،لأجتماعيةوالممياسيةوتوجهاتهم،نظرهمووجهات

منها.الفكاكيصعبوكاهلة،.فالدائرةتصبحؤهكذا

لا"دلِموقصاطية،!ةأنهطلفايضىلاسابفَاذكرناههاان

دائئاممناهاأناليهالأنظاوألف!أنأويداهولكنلها،ممنى

سياسىثقافىامَتصادىاجتصاعىبسياقيبعلِدحدالىهوتبط

هنوغيرهاالديموقراطيةعلىينطبقهافإنذلكوعلىخاص،

استخداهائتافىوتشيحتترددالتىالمصطلحاتأوالكلمات

البدايةهنذفإنناثموهن،."الخرافةعلىأيضمًاينطبقالي!ودية،

للكلمة.هحددًاتعريفًانجدأنالصعبهنأنهنقرر

الاتفاقنحاولىأنالضرووىهنفإنهذلك،منالرغمعلىولكن

وبذلكبالخرافة،نمنىْمل!انفهمأنعلىيساعدناها،تمريفعلى

ه!-لالمرالةالانسان05
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حولىهمنايتفقونل!الذينفمأنهنوالحطهعنا،يخطفونالذين

ونراهنمتقدههاغيرويروبئيمتقالموقأو،ههمةنعدهاها!قضهة

الحقيقة.ننطلدالئ!ينوحدناأنفاأصماسعلىصمحيخا

البنطمثنأننمممَطيعبش!س!الممجملِمممفنالم،الأنحتى

تصد!-قدأخوىتمريفاتهنال!ءحالأيةعلى+لكلنتصافا،

"الخرافةأن:مثلىالمشكللأ،جوانبمنبمضنالناتحلأوالطرز
ش!

شىءفى(سكقلاثىغيراعتضادو)1هنعقلأني!غيرخاثميةأرخوف

وومحلر،لِميفىعيردو-وهضه!وفهغير

هآأولنرلعلالخرافةجذرمننقتربأنناييطوهريبة"..وهناعادة

!!
و"اعققاد،ة"!!خوف"خممية"،الكلماتلَلكهوهفاهلاحطقهْ.

هنبقدرلِتصفأفمعوريعنصرأوعاطفىهوتجفاالىجميمهاتممير
صيم

سوفبمايرتبطهيقتآاه!بييسداسيةصذءأنرأيفاوفىاتجوة

!!ص
لاشمورئاعنصزااوعاطفئاهوبفاتتضمنأنهاطالما،خرانةنمد.

.السلوكعلىالتأثيرفىيفشلأوبِنبحهَدت!جاهله،يمكق

النامى،بهالِؤبنالتىالمتنوعةالممتقداتهنكشمِصَاضال!هلى

توطضل!عمل!بشكلولكهاصرفه!مهبولهْها.ثحلىوثد

البنضىيمتقدقدالمنالى،سب!يلىوعلىسلوكم.فىتؤثرولاعالخهَإه
ص!

صحمخ8أهروهذاالضه!ر،هنهديننبم.علىتتبت"ألجِوز،ئعارأن!

أنأخرونيعتقدقدهطلفا،.كمأج!وزفمبرهَيروالمأن!هعمرغم

ا.كذاولاهذالاولكن،صحيحنحمرأهروهوب!العاءهتسيرالضيا!ة

الصلوب!لة4علنىاورراكهأو!دلربمكينْقأ!برله!ب!حمنكهن
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وعرعلىونحندراسقهاهفىنمضىأقعليفاالسهلىهنلِصبح

الحادأالمفمكلبمضهحتصطدمسوفالمحاولةهذهأندنكاهل

شراكا.فىنغحأقيمكنالتىأوهالدراسةهذهفىستواجهذاالتى

عوذًتقدملاالمعاجمفىتردال!تىمتكزيفاتأنلنااتضحلقد

بدايأأوارتكنازنقطةنمدهاكأ"قلَصلححالأيةعلىلكنهاكبيرًا،

هـهنانوردوئتلِكةهذطننطلقأوعليهانؤسسأنيمكنملائمة

الإنجليزية.وفىالعريمِةفىا!اساسية،المماجمبمض!ما!ز

:العربلسانفىوود*

الكبر.منالعقلىفمماد:اتخَرَف

الكبر.هنعقلهفسدخَرِفًهفهوإفيجلىُخَوِهتوقد

خراثةًحديثُ:وقالواهالكذبمنالممممفن!الحدلِث:واتخُرَافَة

مرجح!ثم،الجناختففتثهجهينةمنأوعذرةبنىهنخرافةأق

صزفنحتهفها،الفاسي!عجبرأىهمابأحاديثلخدثفكاقهَومه،

الفاس.ألسظعلىفجري

دصقالى!الرصولأنعنهااللهعائش!وضىحديثوفى

باي!ريدأنلأ،..خرافةحديثأحدثبهها5قعالمق:"حدثينى،

هزيكذبونههاعلىأجرو؟الليلى،حديثمنالموضوعةالخرافات

هنه.وُيعًخبيُممتملحهاكلوعلى،الحديث

ألرتفممِرالمعجمعليهالِرجمزالقىْالمعانىأننرىوهكذا

بالإضافاهـلممليهمهالناسيعجبالذىالمممتملحالكاذبالحديث
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وبكنألضه!وي.المنصرأوالعاطفىالموقفلنسممههالافتضادهما

هنالأساسىالضهموريالمنصرأوالعاطمنىالمبرجمبأنيمنىلاهذا

فىيكل!بئأنيعنىلانماهطلقةبشكلقولَ!ليكونأنالضووب

.".هانحوعلىوجوبهتخممِنأوملاحظتهالأهكان

عمَلانى"ه"غل!رتعبيرالَاأيضفِانت!أهلىبأنهطالبويطهناولعلنا

بهاوصصْنطالتىالتمييبراتوهىو"مريمب".و!هتخيلى؟و"عشامصْ"،

صاثمكلةأهاملوجهوجفاتضممنالأئهاوالمإداتأالممشقدا!لككِ

عبفا،وفياسمهاففها،القحقبئكلِفيةها،.وهىحدالىعابميرة

لا-يحدولمجامعتقدلِنَأو،بهاهؤهينينغيربداعتباونا-أنناخاصة

هعتقدانناا!بالمَي!اص!هتدئيةهمْزلةهْىوئضعهافيفاهئشارك

المصبطلحأنحقيقلأهنايمكيمىالمنعريمْأانأجْرىويمبارةوصكاداننا،

نحِوبمذاقاأووالاحتقارالاؤدواءمنسكاللِلأبدرجةيتمتع"خ!رافة"

المددذللثعلىكبيرحدالىهذاويؤلو.الأحوالىاحسنف!محبب

بأنهمالاعترافيقلقهمأويعنيهملاالذلِنالمتنووينهنالقليلى

ببمضأو.ي!تمابمكلوقخرا!ات؟سكليهيطلقمابعصْفىيعتمَدوق

دوهَفهممحهممقضةأو!قدارضةتبدوالتىوالممققداتالعادات

وننانة،فضفاضةتمبيراتاوصفه!افىيصمتخدبونثموهنإلعظى،

وأألقدماء،5"حيكلصلأعليهامطلمَينهايجابى.شكلىفىويقدهونها

فهمهافىهتممِزهَأكَليةبأنهم!كللِزابينمعروبئوهم8،.التتجعِ،مكلم

و!رفضونرأهعم،-ي!روبئلاهننسكيوهمالىبالمَياسبصديرتها.ونكمق

لابدأنهوابحقلضة.بالذرافاتي!ؤهنوقبأنهموصفهمفكرةبفصدة
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هالتق!يرمعايي!رأومعيارالىالتوصلىبهلِمكنهاأسللوب0وجودهن

.الشأنهذافىخطأهووهاصوالبهو

شدفاكانتأمَعارضفاسلوكًاأمهمققدًاأكانتسواءالخرافةأن

أسسعلىمعالجتهاأواليهاالنظريمكنلادائئا،أساسيَا

وهجالالحممابات،منمعقدةعمليةالواقخفىإنها.هوضوعية

أليمهالنظريمكنوهاحْرافة،هجرديمكنْأعتبارههأيشملىهنَسع

هنكنيرعلىهذاعاطفيابملصدقأوعقلناتوقعًاباعتباوه

المممتحيلى-هنلعلهبلى-الصعبهنيكونيكادالتىالمعتغدات

كانأذاانها!وللفاهـلمكنلإ؟اأمخرا!اتكانتاذاهاهفاقفمة

بهالخاصةالاحتمالاتوكانتما،منتقدعلىشاهدأودليلىقماك

لافأيههصداهَية،ذاتأوعليهابالنمويلىوجديرةهعقولى،ثمذا!

ولكنفيه،والاعتقادبههللإيمانفرصةلديهتكونأنهنيمنحشىء

قليلةهالأحتمالاتأنبممنىذلك،عكسعلىالأهركانأذا

نقضه،يمكنلاأساسىمعتقدهحيصطدمأوهفتمَدة،والمصداقطِ

حْراْفة.،سلوكهنبهلِرلَبطوهاالممممدهيكون،الخالةهدْههْفى

ذلك،وعلىللممنميكلة،حلاَ.مرضيَالديناأنهنانزعمولملنا

بالحصديرتبطهاولت!كنهتكررة،حالةعلىهذانطبوأأنفلنحاولى

فييمتقدمونمجتمماتتافىالناسهنهائكعدد.وسلول!-كمعتقد

فىولا،وعقلهمقدرهمفىيشكلاوكعنيرهنهمالحممده

وهحممولحين،حاصمدينعنووقائعأحدافًايذكلروبئيممتقاصتهم،

07
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"يعتقدأهلِن)1(.أحمديذكر.بأنضممهمعاينوهاأنهمهؤكدين

الناسبعضأنالعصِدةهذهوخلاصةالحممد،فىعيرًاالمصريون

وهن.ألكفهأوأماتهشعإلىنطراذاعيفههفىخاصيةعفده

ويقولهذا،همريحكىخلدونكابنعظيئارجلاًأقالأمرغريب

خاصةنظرةنعجةأوخروفالىنطراذاألناسبعضشاهدأنه

بلادفىرأىإنهوقالى.تحتتهَدهكبهاوجدثموحمشهراثحأهاتها،

البماجمِن،.يصممونالقبديلىهذاهنجماعةألمنرب

الحاسدنطرإذاأتمهعلىلِكونالحممدأقالمصريوقويعتقد

نظرإذاأذ4النمماءصكندالشائعمنوكانبالفمهيىَ.ن!رتهوشفع

عقريةأوتعبان،وراك:لهوقللت،المرأةأسرعتالنطرة،لكبارجلى

عينه.سحريذهبوبذلك،إليهلينظروراءفمِلتفت.نار،،أو

هـلمخبرواالحاسد،ثوبعلرفهنقطعةيأخنموابأند3لكولداووق

أخر.شئأمحمِواناأمانصاناكانسواء،المحصوببها

كأنالمحممود،عندمااشتهىاذاالحصدفىالاعتقادويزيد

هواشالمحسودعفدأوغففِا،والمحسو؟هنقيزا،الحاسدكان

ولدلهليسالحاسدكاناذاوكماالحاسد،هممقهيهاوأهوال

فىولهم،العينيمفعالحجالباأقويزعمون.الولدمحيروالمحممود

فىلِملقكيسفىالجريشالملحهنقلمِلىوضعهنهاطرق،ذلك

هدهدرأسأوالضبح،نابأوهالذئبنابوكذلكالأطفالى،عنق

لجنةهطبمة،المصريةوالتعابيروالتضاليدالماداتقاهوس:أهينأحمد11(

.167-166صص،القاهرة،55391اطهوالفضر،والقرجمةالمَأليف
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وأحيانًا،ويخاطالأحمرالقماشهنقطعةفىتوضحريشعليه

وه!:مشهورةوقمِةذلكوهن،بالرقىالحسديداوون

حاسد.عينكلوهن.يؤذلِكشىكلهن،أرقيكالله"بسم

عين".أونفمسكلىهن،يشفيكواللهأرقيكاللهبسم

النار،هنجمصفوقالملحهنهَليلىيوضعأنالطرقهذهومن

المذكووة.الرقيةوتتلىرجلمِهبينالجمرويجعليالمحسو؟،ويمَف

حتىبشدةوِتتناب،ترقيهالذىوجهفىوجههاالراكَيةتجعلىثم

لِجتمحفكانبالحممداشتهروجلأأنويحكون.المحسودلِتثاعا

،يحسدهأنالحاسدهنطلبوااشتهوه،جملمرفإذا،أصحابهاليه

ويؤكل.فمِذبحالمولَه،شفاعلىفيمَح

الرقى4ومأ

شديد،الشانعظيماللهبمممم.الرحيمالرجمنالله،بسم

ولنمهابلِابس،حجرمنحابمى،حابس.كانلنماءما،البرهان

إليه،الناسأحبوعلى،عليهالعائنعينرددتانىاللهم.كَاب!م!

فطور،هنترىهلالبصر،فارجح.ودههولحمه،وكليتيهكبدهوفى

حسير".وهوخاسئاالبصرإليكينمَلبالبصركرتلِنارجعثم

"،"الشبمنفيهاوتره!ناوًا،فتوقدالعجاثزبعضتأتىوأحيانا

إبرةأودبوسَاوتأخذالحسدة،أنهملِظنالذلِنأسماءوتذكر

اللهفقأوتقولى،الشبإديهاتحولالتىالصورةعلِنفىفتضعه

هراتالدبوسفيهاوتشك،الورقمنكَطمةلَأخذوكَدعلِنها.

أسماء)تذكرفلاقعينأوفلانةعينمنتقولىهرةكلىفىمقعددة،
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علىصلوفىولاونضروكفمافوكاللىالحممدة(أنهمتطنهن

الورقةبهذهالمحممو؟يبخرثماسئا،ذكرتكلماذلكوتكررألنبى،

ذلك.بمدوتحرقالملحهع

،بالكلامالحممدبهويعنوق"ا!ار"فىأيضَاالمصرربئويمتقد

عليه"أرقالواما،ناحيةهننمملأفىوكانابمريضهرضىفإذا

من"داقالواالضرو،هنبشىءنممةذوانسانأصيبواذا".الناس

عندهمذلكودلاج،بكلامهمحسدوهالناشىأنيمنوقالنابس،أر

!"المحسود(.تبخيرى)1بالبخوو

فيه،والاعتمَادالحسد،لِقحأيننتساءلأقلنايمكنهلىالآن

القائمةعلىعنه،تحكىالتىوالشواهدبه،الخاصةوالمماوسات

ا؟االمعقولوالتوقعالخرافةبلِنتتراوحالتى

طالماالسؤالىهذاعلىجاهزةاجابلألدينالسِ!أنهالمؤكدهن

ميننمطيهأنيمكنبمايتملقفيماقرازااولاًتتطلبالمشكلةأن

نظرهم.ووجهاتالملماءباَراءبالمقاونةالميانشهودلحكاياتثقة

ضد،وادمعادبين"توازنلاستحداثكهذهعمليةنتيجلأان

المسبمَةوالممتقداتالأفكارعلىهمتيمدةبعيدحدالىتكونسوف

هذامنلىوفىكبير.حدإلىذالمجةستكونفإنهاثموهن،للإنسان

نإالإمكاقفىيكونأقجدًاصدبًايكونسوفالقضايا،منألنوع

هذهانوحيث.للاحتصمالاتموضوعىتقسييمالىنَقحوصلى

منوبشىءقربعنننظرالمفيدأقمنفلعله،موجودةالاحتمالا!

اليها.تستتدالتى"الأسسالىالتممق
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هوماأقمؤكاهانتيجةالىالقحليلىفىا!اسلوبهذاهـلقودنا

المصدورففى.والمكانبالزهانصلةذوأمرهوانما"!خرافة

بأنهااليومتوصمفبمعتقداتملينةأوووباكاساهنلأالوسطى

بالسحرةهليئاآنذاكالناسرأهكمماالمالمكان.خرافات

طبهموكاقالفر!بلأ.الوحوشأنواعوكلهوالجنياتؤالشلِاطين

يحدثيكادهألوفاشيفًاالمعجزاتكاساكماالسحرهمعهتتاغمًا

ما.هكانفىيومكل

الصائدهنبدءًاتقرينا،جميمًاالناسعاشالمالمهذا!ى

بينماالمتخصصةالمالمالىالصتدلم،والدارس،البسيطوالفلاح

عنفدقطلِتساءلونهَليللأ،قللأوهمذلك،فىيتشككونالذينكان

لاغريبةأنهاوأواالمَىوالممارساتالمعتقداتهذهبعضمنزى

ئففافضلاوالمماوساتالنعنقداتهدْهكالهْمتأرلماال!ممَلى.بمننففق

هؤلاءإلىئظومْقندْابدين!ةالتراثهْىوردلَع!ى/ن!اولا

يخاطروبئأنهميننىهذاوكانمنحرفوق،أنهمعلىالفتاثمككين

يزالعلنا..ولالالكبشكؤكعهموجاهرواتجرعوامااذابحياتهم

النررسة،والطيور،والحيواناتوالمفاريت،هوالجنيات،الممحرة

)الحوادلعه(الشعب!يةحكالِانفافىتصِشالعجيبة+والمدنوالكاففات،

فىبأخر،أوبمنمكلموجيودًاوجو؟هافىالاعمَقاديزالىوم!اوترالما،

المَراثفىورد!الىَالقاليةوالحكناية،العالمأنحاءهنكثير

بنالوللِدبلغلماأنهيحكىلها:وجودلاهدينلأعنتحكىالعريى

إلىوأنهالكنوؤ،منفييهاماوخبر،النحاسمدينةخبرعيدالملك،

بنموسىالىتمبعظيملأ،كثيرةوأموالجواهرفيهابحيرهَجانبها
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والحرصبانمممنيرَْالمفا،يأهرهوالألْدلسالمنربعلىعاهلهئ!صير

،مدركبنطالبالنئالكابودهْح.حالفايمر!وأندحْولها،ئكلى

هْىوساوَ،تجهزهقرأهفلمابالقمِروان،وهولْصيربنهوسىْفحففه

عبدالملك.بنالوليدالىْكبوجعفلمنانحوها،ثاوس:أئف

بهيبدخصلاحًاالأهيراللهأصدح،الرحيمالرحمنالله"بممم

جهازًاتجيزلتاأنىالبؤبفينأهلِرلِاأخبركوالآخرهَ،الذنياخيير

رجلى،ألفوفمىالأنذلسهناووفىوسرتأشهر،أريعةيصينى

وائمحتائدثرت،قددوبناهلانطممممتقديإ.طرقأوغنمتجتى

يوهًا،وأرلمينثلاثةفصرتإلأنجبار،عنتالأثار،.وانقطعتفاَل!ها

الم!ياهموكضمحيلههمبههاهالراعوقببرلمد!دببظأحاولى.ربريه

فأهْزعناأفي،ثلاثة،همملرةهنهاثنارذمابرشلنافلاحبنظيربا،

ولبدمجظبياهنرعبًاقلوينأواهتلاتبميد،هنالهائلىهنظرها

رجمعنها!ندننؤيناعجمِب،أهرهااذاهنهاترين!ولماأتطارها.

نإوأهرلَه،فاوسهانةف!أصحابىهنوجلأوجهتثمالممرثى.

فىوافاناثميوهين،عنىففاببابها،ليعرفسورهاحولىيد!ور

ممملكا.لهارأىولابابًا،لهاوجدهاأنهفأخبرناالنالث،اليوبم

علىبمضهاوجملتسورها،جانبالىأصحابىأهتعةثجممت

أبتمتلاتبلخفلمفيها،هابخبرفيأتينىاليهايصعدمنلأنطربمضَ

بعضهاوشدصملالم،باتخاذذلكعندفأهرت.ْلاوتفاعهالمموررَيع

يصعدلمنوجعلت،الحائطعلىونصبمهابالحبالى،بمضالى

هنرجلىفانتدب.دوهماشفعاثمرةفيهاهابخبرويأتينىعلهها،

فلما.ويتعوذويقرأالسلالميتسنموأخذ.لذلكنفسهأصمحافي
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وسقطضاحكًا،قهقهةفيهاهاعلىوأشرفبوربا،علىصار

لمنفجملت.يجبتافلموأدِتهوبمافمِهابماأخبرناأن!يتلافيها،

رجلفانتدبدينار،ألفالرجلوخبربخبرهاريأتينىيمدهيصدد

علىاصمتويفلماصمد،ثبمالدنانير،وأخذهلذلكحميوتفصهمن

رألِتبماأخبرناأنونادلِناه.فيهاسقطثمضداحكًاقهقهالصور

فاهننح،صاحبيهحالهنلحالهوكانثالثفصعدهجيتا،فلم

الصعود.عنذلكبعدأصمحابى

هحوسرلت!إثبهأ،القىالبحيرةنحيووحدتههفهاهِفستطط

ثمب!الحميرية،محأبلأفيهانممورثنهكارإلىفانقهيمة+المقةممور

ميلممَداوهىفإدْأالشممس،غروبعفدأفبخيرةوأ!يعَأصنىصوف

أنمَه؟منفنأديناهالماءهفوققائمرجلْواذاالأهواج،عيوههمِلىف!،

فما!نا:داودهبنسلمِماقهذاحبسذى،الجنهنوجلىقافصالأ.

لِأت!رجلصولتثطننتهصوئاسمعتثالى:الماء؟فو!أقعضابدا

للهويهلكألِافادنماطنهاعلىفدصلىعامكلفىهرةألبحيوة!دْهْ

ولمعنا،وغاب!.الخضرأظنهقالى:تطنه؟صَ:ه!طويمجنه.

يفوصواأنفأمرتهمألنواصمنمنعدةهعىوكان.توجهأينتدعر

جلبوهبرصماصنههختوهانحاسمنقمقمًاورأوافغاصواألماء8!ى

وييدهفرس،علىنحاسمننهاردمنهوخرجثفتح،يهقأبرلَاهعفهه

ثم.أعودلااللةيالْببئ:يقولوهوابهواء،هْىفطار8تحدَبهنرهح

بفسمتاولما.القمقمهدْاهكلقمإقمفأحْريخواوثالفةه!نيةغاصوا

سهلكتها،التىالطريقأخذتالزاددأنقطاعمنخوفَاألجيضىوضج

ثي.
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هنامتمنمةالخصافة،ماهيةعلىالتعرفهنمزيدعلىأعانناوربما

مسألة"الزيف"أنوالحقيمَة،بالزيفوصمف!امنبالخرافةلصقما

المنالسبيلفعلى.المعرفةمنهعلِنبموكَفعلاقةذاتنسبية

زائفاباعتبارهإليهلينظر-الثقافاتمنكفلِرفىواسخاعلقادلِوجد

وضعفىتكونالحاملالمرأةأق-الكثيرينعندخقيقىغيرأو

يؤلروظروفومواقفمراحلىمنبهتمرماوأن،وحساسخاص

وعلى-عليهافإنثعومن،مختلفةوبظروَبآخَر،أوبشكلنسلهافى

والوقايلأالإستجابةأشكالمنهجموعةفلاحظة-بهايحلِطونمن

ألشويرة،الأرواحمنبالخوفالثقافاتببضفىترتبطوالإجتتاب،

إذا،الجنينيصيبقدبماأخرىورلمافالَافىوترتبطي!ثلابهها،وما

فلِمافيه،رغبقهالَحقمِقلِتمولممثلأهالطعاممننوغااشتهت

منيصبحذلكوعلى!بالوحم"،المصريلأالثقافةفىيعرف

الطعاممنْمعلفةلأنواعرغباتهاوإشباعطلبالَها،لكبيةالضوووى

عدد.نسجلِلىتمألْهالاعتقادهدْاويؤكد.بهائشمَفلِهاْؤتعْرج!التى

ونجراتتجاربحصيللأوكانت،حدثتاللَىالسيئةالنتائجمنكب!ر

بهذاكنلرونيؤهنوبينما.الحملكنترةألبهاءفىفيهاهرغوبصكير

باعتباوهاليهلينظرونوهازالواكانواأيضمًاكنلِرينفإنالمعتقد،

العضوىالمرضأقأثبتتالحديثةالنلميةالدواسطتبكين.ْخرافة

علىيؤلرالذىهوليمسالحملى،أئنماءفىالصرأةيصيبالذى

تؤلرالنفمميةوالضفوطوألتوترالممنويةالحاللأإنبلى،الجنين

ثبموهن،المملوكفىا.ضطرابًاأواستواءهنتجةالجنمِن،علىأيضًا

يكدرعماالابتمادعلىالحرصالىالحواهلالنمماءدعوةفإن
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هنونصحوالحبور،السروويممودهجوفىيعشنوأنصفوهن،

أهرهوانماالجو،هذالهنليوفرواأقعلىوحنهمبهنيعحلطون

ذلككونهنأكفرعميقةونصيحة،صحيحةودعوهَحقلِقى،

خرافة.

بعضتوظلِفنحاولبأنالأهام،الىأخيريخطوةنخطوولعلنا

منهختلضةأنواع!بالدَواسةتتاوِلتالتىالنمطيةالأبحاث

الحصِقة.منعنصزاتتضمنكانمَهاذامانكتمفمفلكى،الخرافات

ومخاطرلنمراكهذاكغملئِاولكنذلك،ي!مكن،المبدأناحلِةمن

بالرقميحيطمانموفاننا.الأبحاثهنألنوعهذاهنلفىكثلِرهَ

بي!وج!يحيطماألِضًانعرفكماالإنسانلِة،الثقافات!بظمفىا3

المدهشومن.نحلىساعلأفلِهبأنإ!كلتمَافىمنثمَافتتافىالجممة

ومحالمدتقد،اهتأصمليعرفونلابذلكلِؤهنونهمنكنلِرينأن

كئالرقماسمَخداممنخائفينمتوجسلِن،يجعلهمفيإنهذلك

كبير.حدالىثقافتنافىالجمعةيومومن،عامةالنرييةالثقافة

فىا3الجمعةكاقاذاماينبتأقيريدبحثًاأنلذفمَرضى

بمِنيمَارقأنللإنمممانلِمكن.نحسلِومأوسيئئا،يوفاالحقيقهَ،

بقلِةفْىتحدلاإئتىوالحوا؟ثت،الجمعةيو!تحدثالف!اصوادث1

يهءتيحدنثاللَىالحوادثنسبةأنوجدنااننالنفترضشالاَق.الأيام

ستكون،الإحصائيةال!ذاحيةمنللنظر4!اديمابلنمكلعاليلأالجممة

ذلكندزوأنيمكنفهلىنوفيهاغمِرعلىالنحوهذاعلىالنتيجة

نؤمبنأننَسقعَضلحمهلىالآخر،الجانبعلىأو؟االمصادفةهجردالى
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خووردهوسدمأهور؟+الموهنينلأميرحفظالذىدلهوالحمد

1(.والسلام)

هحضالنحدىهدينةأننذكرأقبالطبعحاجلأفىولممنا

ألم!رتينألجن!سليمانفيهاحبصاقىالقماقبمؤأنذرافة،

أصماةصةفيهايردهارغمالحكايةهذهوأن8أيضناخرافيةأشياء

عيدكملدظبنكالؤلمِدابتاريضبى،دورهملهمحقيقلمِنأشخاص

أهِضا.خواطةهىانمانصير،بنهوصمىوقائدهالأهوى،الخلمِفة

أبتبرالثهكسَبهْىصمواءكفير،وهو،الحكايةهذههكلورودلكن

عنيغمْى.وليلة،"ألضا.ليلةحكالِاتفىأواخمَلافهاهعلىالعريى

تلئأألىثعيأنفاوسلوكتفكيرهنبهايرتبطوهاالخرافة

خطأ8بالبدائعِةووصضتهالإنمعانهعاضهاالتىالمفترضةالمرحلة

وألممد!بمينفيظهوالممتضدينصانصِها،بانتهاءانتهالخرافةوأن

أونحوعلىهؤثؤَفاعلةهوجودةالضرافةأدنأفالحقيمَةل!وصمها،

آخر.

صحقهاهعمماثباتيمكندهينةممتقداللهانحالى،أيةعلى

أنهانقورأق-يممكلالممتقالرافهذههمرهعفإنناثموهنوؤيفهاه

كلهىروكحهذهممأننممقطيعلاْللاصمفلكفاخرافاف.محض

نمَصو!باءالنىالبمماطةأوبالصهولةلدِمىالأهرأنذلك؟الخالات

عاهة.إثباتهايصعبالمعلبيةفالأدلة

صمقكر!اله!دارأسلالهكتابوأساطلِر،دجائبضيفا،شوقى.د(1)

.303-02؟صر،
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على+كنيروبئبالطبح؟اخرافةليمس!فهىثموهن،حقيقةأنها

وسمِفضلون،حقيقةاعتبارهاسيرفضوق+الماديةالأدلةهنالعكس

أشياءأوأفكارهجردليسالممققداتان.صدفةهجردذلكاعتبار

وعنأنفسهمعنتصوراتهمفىتؤلرانها،فحسبالنأسبهايؤبن

لازاءأنفممفهماؤاءأليضفا،وسلوكهمتصرفاتهموتصوغغلِرلهم،

هوتالىأدىقدحقيمَةالسحرأنفىهثلاًفالاعقمَاد،غيرهم

.سحرةبأضمأوالسحر،بممارسلأاتهمواكنيرين

نحسساعلأهفاكأنالأفرادهنهعقبرعددقررإذاذلك،وعلى

إناالملَوقحهنفإنهنحمى،يوما3الجمعةأنأو،الجمعةيومفى

هذايجعلهم!خذالمديبن،الي!ومهذافىسلوكهمعلىهذايؤدر

نسبةتزدادثموهننعصبية،تصرفاف!مْتتسمهتوترينقلقلِن

ويمكنتوقمه،أهريمم!هلىوهوالمعتقدهذانئَلصيبهالحوافىث

أعتقداذابالخرافلأ.لهعلاقةلاهختلفهأخربممَالاثباته

ينخفضأوقيمتهستهبطالأهريكىالدولاوأنمثلأهممتنمرون

وبذلكهنه،لدلِهمهاوبسرعةبالضروبىةسيبلِمونفإنهم،سعره

هنهتكدينسيصبحونوعندثذفملاً،سمرهوينخفضقيمتهتهبط

اد!هر،صحيحغيردليلىصدقهعلى!وبمأثثاأعققاذضخصمحة

صفْاثوبالطمح.وصحيحةطبلميةاعمَبروها.التىأننتيجةانى!؟ث

حدلئهكماتفمميرهن!يمالهايكوقأنيمكنالتىالحواذلثهنكنير

عمليةتجرىأنعليهاكان،أطفالأمْلفلاثد،شابةاهرأةحالةفى

العملية،لهاوأج!ريتهالمستشفىالمرأةدخلتب!مرءةجراحية

الذىفالجراحهقَوقح.هووكماتمائا،يرامهاعلىالأهوروساوت

هـ85.أئ!،ده،ا-ة"084
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فيها،تمقمِدلابمميطةالعمليةأنكماهتمكن،خبيرالعمليةأجرى

حجرتهاوفىالممليات،غرفةهفادرةقبلىوعيها،المرأةواسقعادت

انقظارها،فىكانواالذلِنوأطفالهاؤوجهاوأتالمسقشفى،فى

سعادلَهاعنهمبرة،أطفالهاهداعبة،الحديثهمهموتبادلت

كلووغمتمائا،المرأةانهارلتاواخدة،ساعةبمد.برؤيقهم

واستدعى.اننالىالبِومصباحلإئقاذهاساتتالأظباءهحاولات

كان،الوفاةسببلمعرفةالجنةتَاثمريحأئىالحا%طحدثهاغرابة

تشريحيَا.أوعضويًاسبنالهالأطباءيعرفلمحاذانزيفائسبب

عمرهاكانعندهاأخبرهاقدكانعرافًاأنذلكبعدالجراحعرف

هرقدوكان،الأربعينميلادهاعيدفىستموتأنهاسنواتخمس

قدكانتوأنهاالجراحلأ،اجراءهنأسبوعقبلىهيلادهاعيد

غرفةمنحمِةتخرج!نتتوقعل!أنهاوالممرضماتأخقهاأخبرت

إلعمليالث.

تفيدنالنالتىالطبيلأالتفاصيلعنببإتَ؟القصةهيهذه

التىالنتائجمانتمساءلىوهنا،بصددهنحنبمايرلَبطفيم!باثىء

يفسرأنتمافا-الممهلىمن؟الحادثةهذههننسمَخلصهاأنيمكن

بأنآخروبئيفسرهوثد،مصادفةهجردأنهعلىالأهرالبعض

سببمظهَدتشاؤمهنتح!يهبماالنبومحةتكونلأناهكانيةهناك

والضنوط،النفسيةالتوتراتوأق،الموتهباشرغيرباثمكلى

كانت+النبو"فىاعتقادهانتيجة-المريضةلهذءالحادةالعاطفية

الىالنهايةفىبهاأدىهماالمصبىجهازهاعلىالتأثييرشديدة

نأثصو*ث!سثتفمميِهأولاحتمالهجالاًهناكفإنويالطبح.الموِلت
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هووأنمافحمشا،بالنبو!لهصلةلاعارضًافميفًايكنلمالمولَه

؟MIبالفيبوسطمه،النافذةويصيرتهالمرافهصدقيؤكدأوينبت

وألمعبؤالمممتقبلىههعرفةيمكنبأنهيؤهنونالناسمقكيرًاأقذلك

ألحيالةهذهفىسيجدونوهنافمِه،ل!لإنمماقلِحدثسوفيبما

ذلكهلإثباتمنالمَانموفيخا

ألىبناتتتهلمالكنيرهَوالمناقشاتالطويلةالوحلةكععتهان

هنزادت4العكسعلىانهابلأئ!برافة،تعريضأمنهدفناتحقيق

وسسائلىإلأقِائىهناكليصأنهوأوضحهَا،المشكلةتعقلِد

ألصلولاهنأخرىأنماطعنالخرافةلقمسلِيزصوضوعلِة

هذاوفىنحاولهسفظلىذلككلمعلكففاوالأفكارهوالمعققدات

يمنوأقأ629عاملْصمرتهتممِزهدراسةإلىالإفماوةمنلابدالصدد
----

يللى:مافمهالردالخيرا!)1(5"اببفكيير

علىهمفاهالإَلجِق!إلمليالاصمطلاِ!هْىاهْةإ-بأن

هحتتفقل!فكرةأواعتقابائضلمىبالممنىوهى.للبىاقع،هجاكناتها

قكرةأواعتقافىكلطنيصقولكن.هعهتتعارضبلىالموضوعىهابواكَع

مييضترطاولكن+خرافةالممليةالناحطِهنتعتبرالواكَحمع!تتعارض

خياطرهجردليصهْهواستمرابى،لهيكوِقأقالاصكِمقأدهذافى

!و!ةبلىهعرضيةلطاهرةعارضَْتفمميرأوومَمَىلموقفطاوئ

بعضحلوفىهواجهةهفىهـلمممتخدهونهبهيؤمنونهنحلِا.ةفى

-َ---!َ.الحياةهْىألخاصمةالمشكلأت

بحثألخراف!رالتفكيوهنصور:فامرشدى.ودابواهيم،اسكدرنجيب.د؟أ)

33.-18صص463910الماهرهَالمص!عة،الأنجلومكبةلجرسى،
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لمواجهةبوشيلهبهيؤمنهنيزو؟تفسيرأخرىبعباوهَوالخرافة

الممنمكلة.لمواجهةهئهاأفضلطبربقاصاحبهايعرهْطلامشكلة

وأماظاهرةيفسراستصرارلهخاطئاعتقاداذنالخرافة
ححح!
المضمونعليهاوينلب،الناسحياهَفىظهورهايتكررهشكلة

والميتافيزيقى.الغمِبى

تحددالتىالشروطبلْحددأننفدمممائستطيعأئناوالخلاصمهَ

يلى:فدماالخرافة

الموضوعى.الواقعسكنالبمد-أ

المجتمع.افرادمنثسبلًاكبيرعددبينلنميوسكها-2

كْىوالإستتادَْ،العلميةأوالمثطقية،الملميةإلىالافققاو-3

الحظ:مثل،والميتافيزيقي!ةالفيب!يةالمفاهيمالىالأحيانهنكنير

ظواهرتفسيرفىهذهْالمضاهعِوتستخدموالممحر،والأرواح

بالالتجاءسللفاتفسيرًاتفمملِرهاالأمرحقيقةفىلِمكنطبيعية

الموضوعية.الفمواهدعلىوالدراسةالمفظمة،الملاحظةالى

هذهكافى"خرافةمصطلحاوكلمةسنستخدماثناحالايلأعلى

لِعتبرهالذىالحدثأوالسلوكأوالممتقدمننوعبمعذىالدراسلأ

نؤكدأنينبفىوهنا.خرافيَاالمماصرةمجتمماتتافىالعمَلانيون

وأماهمارسةأوممتقدالىالإشارةتمتالةاأنهيعنىهذاأن

اجماعأنعلىفقطيعتمدهذافإنخرافى،أنهعلىخاصسلوك

فىبالطبعولسنا.كذلكيعتبرهالمماصرينالمنغفينالمتعلممن

http://www.al-maktabeh.com



كهتذلك،أسبابفهبممكلىأنذاكظبروَايكنلملكنههبماشر،ياثمكل

يسمىكماق.مجاصن!هتشرتبالتىالنتائجلِقينىبشكللىهدركًايكنلم

فمِماببتبجكموأنكائفات،ءشْدبرلههاعلىيسيطرلكىجاهذا

خاو!لأيراهاكانالتىالظواهريممخروألىإحدالث،هنلهيحدث

لنفعهمحققةالنفايةفىكلهالمَكوفيبموإجهتهاةمِبر.لهلاعجيبة

!!!-....-.--...--ء-----.لارادلَه.خاضعة

ثىءطبربِبق!االقبيصلأالمعتفدالةهنبمثي!زاأنفْعيهفمكلاوهما،6

الحدينةى،والئقافةالمَعللِم،ائتشارهعووجودهاتأثيرهاتصْقدلأن

أن!اسفانجدأنالآقالصعبومنالمعاصر.القكعمولوجىوالق!قدم

النوركعرنيأحدهنا!إرضانتقالىندَلِجل!تحدثالزلازلاقيؤمنون

للدهشةاستننارهَكف!رصها.لكنالأحْر.القرنإ!ىيحملهاالذى

هنأخرى0أق.أنصاطاهوالنظراهصانالىيحتاجثموهنوالت!أملىه

91جنبَا،.ق!تها-بكاملىممستصرهَ-الخرافية-والممارمهالتالمعتقدات

تق!دم"منالإنساقحققهماكلوهحالحدينةهالأفكارمحجنبالى

روسْدتى8ظواهرهمقكفي!رعلىوالس!يطرة،الكونأسراوإدراككْى

..الطالعواليييحرر!ضَ؟ءةالحممد،صكل:وفمارسانامعتفدات.،بذلك

-صُ-----------.ع!ئحض

وتسخمِربالحسد،يؤمنوبئهازالوامتعلمينهناكأنوسمنجد

الأهراض،ومعالجةالمممققيلى،هعرفلأنحلىالبشىوقررة،الجان

وأنهابعضها،صحل!لِؤكدونإنهمبلى..ذلكوغمِر،الأرواحومخاطبلأ

الممتقدالدلِفى.جزءمن
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معظمهاأننزعمأنلِمكنالقىألخراقاتفنقدر3هفاكإن

كانأنهنكتشفتأنينكنوبعضهاالمجتمح،ْق!هْأفراديشتركْمما

الأفكاوهنالساعَأوأكفرأكبر،-فظممنجزةاالصآضىفى

تتتقلمنمزللأعناصرهقتظلفالآنولكنهاالممائدة،والممتقدات

هؤلوة!صىالاَتزالىمااذقوتهاةتفقدلماالقىالموؤوثالتاطري!عن

هذههنركفير.السلوكهسلَوىعلىأوالفكرهسمَويعلىسواء

شكلأخذتسواءهنلاً،والنحسوبالسمدهبالحظيتملقالخرافات

وتمنح،الحمايةتقدمأنهالمترضالىَالممارشاتأوالدعوالله

هنالنوعلهذاأهنلةنضربأنويمكنالخير.وتجلبالضرو،

بأصابعوالإشارة،الخشبومممك،الملحبننريرتبطهماالخرافات

وهناك..وهكذا..والتماويذ،والرقى!خعمي!ممة،خمسةقولىمعاليد

هنالإنمماق،حياةلهررةفىالمهمةبا!احداثأخر!ى-تتعلقأنواع

وفى+بالسبوعالاحتفالىفىهثلا-عادا!هنلِمارسفمياالميلادرو

وانتهاءوالقديممينهالأولياءبموال!دوالاحتفالوالزفا!طهءالمخت!

أفكلو.وهمارسات.هنبهْليرلَبطوهاه-بالموت

خاصة،الخاصةخرافاتهالهاوحرفههنهفأكتكونقدكما

الأطباءيرفضهماالشمبىالطبنممميهبمايرتبطبما

وقراع!الفنحانهوقراعةأليه،الانتباهأوبهالاعترافالمعاصرون-

ذلل!.الىوهاهالكفوقراعةالكلوت!ثميفة،ْ"فقحاللمبأووالَى

أشكالاًباعتبارهااليهتمطرأنلِمكن،غيرهوكنير،هذاكل

وأيمارسونهاالذينالناسيؤهنلاحيمظ،للخرافةمؤسسية
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نفقرضلكففاخاطئا،لِكونقدالخكمهدْاْهكلأنألقولالىحاجة

هجالبالتالىهنالثفليس،الاتفاقهنممقولىقدرهناكمادامأنه

.للخلافكبير

المماوساتمنقدركبرينطىعملىتمريفالىنتوصملولكى

نحوننحوفإننا،خرافاتباعتبارهااليهاينطرالتىاتاوالمعتقك

د!التىوالأيامالأرمَامهوالألواقهنبدةالِضم؟-لكىا!مجالىتوسمِع

الىتدعوقدوالق!الفحس،أوالممعدتجلبأنهاالبمضدِرى

،الجانوتسخييربالسحر،وهروؤابالشؤبم،تتذرأوالتفاؤلة،

...الطالعوقراءالأحلامهولَفمميرةوالأرواح،والأشباح،والتقجيم

هذهفىيعت!قدونهنلِستخدمهاالتىوالوسائلىالأدواتوببضالخ،

والبخور،،والأدعيةكالأحجبة،مطالبهملقَحقيقالمعققدات

ذلك.وغيروالرقصألَه

كونيةوؤيةمناجؤتممكلالأهر-حقيقةفى.الخرافةإق

الإنصمأنفكرفىعميقةجذروذاتمنطقئامذهـابطةعالمية

هـوسلكلكه

هحاولأحولهْبماالبداوِلهنذنفممهشفلىالإنسانأنذكرنالقد

وأن،ذاتهعلىلِقمرفأن-لِحاولدازالىأنهوأعققد.وداولأ4فهمه

تحيظإلتىوالكائناتفيه،يميشالذىالمالموعل!مأهيتها،يدرل!

مأيدهنمتظولىفىكانعتأس!واء،حولهتحدثألت!والطواهر!به

به،ويتلالزقيه،يؤثربعضهان2رأىالْهذلكةعنهابخعيدةكا!سي
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إنسانيا،لِلووياانهمبلفحممب،هتشابهةبمعتقداتفيهايعتقد!ق

مناهـلعملوقهوالتجاربالخبراتويتبادلوناجتماعناهله!لمتزجوق

تحقيىَأجلىهنشرعلِة،طكسابهاالمعتقداتهذهتعزيزأجلهن

المدتقدات.بطكترتبطالتىالأهداف

الأفرادعندالممحروالتتجعِبخبراتلِرت!بطهاأخذناهاواذ!

طرحنحاولىأنلابدفإن!ناهنلاًههعينةخرافاتثميوععلىهنالأ

أصيلةخبرالَهالخبراتتللقاعقبارالممكنهنكاقاذِاعطسؤال

بالعلم،يؤهنونهتعلمينأناسبينننشأقدالخبرالَاهذهان

تعلدِفا،أقللِكونونريماآخرينالىمنهموتتتمَلى،وتتتضربينهم

عنها.الدفاعأوبننفيذهاواهتمائا

هَدمنلاً،الأرواحتحضيرجلمماتفىيضاركونالالنِناق

غلِرهمشاركواوغاهضةههنيرةسجريةبتجويةهرواأنهمهصمعروق

هكانفىالمفاريمَهأوالأضباحرأواأنهمالبعضيذكروقدفيها.

منتأتيهقدوماهينتها،ويصفوناليها،تحدثواوأنبمهحدد،

هعهم.غررسةأفعال

هنولعلهوتتعدد،تمذوع،الخراقاهَاهذهفإنحالىهألِةوعلى

بينها،واضحلأفاصللأخطوطًانضعأنالإهكانفىيكونأنالصب

فىوضعهمنلابدبينهامشلَركاعنصزا-الأقلىعلى-هناكأنالا

يؤهنونالذينللأفرادالاجلماعيةالمشاركةعنصروهوالاعمبر،

ممارسمَها.فىيضاركوقأوبهاه

87
http://www.al-maktabeh.com



نألنايمكنالخرافاتهنأذرنوعالىالإشارةالىهذاولقوذنا

فرديةههمارساتأومعتقداتبهاونعنىشخصيلأ،خرافاتنسميه

يبوحواأندونفردى،بهمكلهـلمارسونهابها،يؤ!نبأفرادخاصة

الخرافاتعنيختلفالخرافاتهنالثوعوهذا.لأخرينبها

يجدوقد،غيرهدونوحدهالفردتخصانهافىاجتماعيَا،المشتركة

قمِمتهايفقدهاصاغيرهالىافشاثهااوعنهاالإفصاحفىالفرد

البمضيمتقدههاالنوعفذاعلىللدلاللأالأهثلةاقربولعلىوقوتها،

مماوساتطريقعنالمِهايتوصلوقبهمخاصلأحظأوقامهن

هوانما،النوعهذانمدأنيمكنذاتهالوقتفىلكننا.خاصمة

ش!خصية،خرافةيمدلاقدذلكوعلىهعروف،عاملمبدأتطبي!ق

رقمالىانممانتوصلىاذافإْنه،أخرىناحيةوهنهناحيةمنهذا

المماوسات.بتلكالمروودونذلك،صحلأواعتقد،حظهأوسعده

تمامًا.الخرافةفىللمعتقدممنلأنموذجئاانسانًايعدهذافإن

بها،يتفاءلونالتىالمفضلةألوانهملديهميكونقدالناسان

علىهذاويصدقاسلخدامها،منويتشاءمونيرهونهاوأخرى

يؤكدوالكىمعينةبممارساتيقومونوقدواْلأشياء.والأماكنالأيام

ماخطردفحأو،يريدونهماتحصَقفىنجاحهم+منيتكدواأو-

هاإذاأنفسهمعنورضاهم،سلوكهمعلىيندكسهمايتوقمونهة

العك!س.حدثإذاوسخطهمإي!جيابية،النتيجةكانت

السيا!.هذافىدلإللأذاتكانتربمألىشخصيةتجريلأأذكر

وظلى،الجاهعةدخلتعندماالىّأهدى51باركرقلمعندىكان

مهـ
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بهكتبكن!عائا.عشرخمممةهنيقربهاهمىالتلمهذا

رسالتىبهوكتبتالاهتحانات،ب!وأؤدى،طالبوأناالمحاضرا!

فىب!هاشاوكتأبحاثابهكتبتكما،والدكتوراهللماجممتير

ثتباختصارؤواجى.عقدبهووقمتناثمرتها،وكتناهؤتمرات،

كنت..وبينهبمِنىتريطحممِملأعلاقةأنوأشمر،القلمهذاأحمبه

دائمًا،ويلاؤهنىوألاؤهههمى،أصحيبهل!،صديقأنهأحيانَاأضمر

أننىرغمرعمَلى،صدرىفىيمتملإبمابهأكتبعندهااليهوأبوح

ناحيةفنهنهأثمنأخرىأثلافاالفترةهذهخلالاهتلكتقدثت

كمنيزاأفضلىبهأكبعندماخطىأنأشمركنت*.الماديةال!قيمة

فقدتأقحدثثمآخر..قلمًااسذخدهضالوهما،كينيرًاوأجمل

أننىبىللمحيطينأعلنتبلعنه،بحفًاجنون!وجن،القلمهذا

لملكننى..ثمنهأضعافتتجاوزمجزيةهكافأةيجدهمنسكافئ

وهاؤلت..سواءعندىذلكبددالأقلاموأصبحت..فبكيت..أجده

..ووشاقةجمالاًكاقكما!يعدلمخطىأنأشمر

الت!فاهلأ،هذهمنوشمخرحكيمَه،الذىلهذاالبدضيضحكقد

وهكذا..باحتراماليهاو!نظرونالتجرية،هذهآخرونيقدروثد

مامحوتجاربهمالاَخرينآواءنلتمسأننحاولىعندماتماهًاالأهر

"."خرافاتأو""خرافةنسميه

لوبالنيبياتأب!ذايؤمنواأنيمكنلاالناسانحال،أيهَعلى

مستقرةكَواعدأولنظموفمًاظروفهمفىيتحكمواأناممتطاعوا

ولكن،الحظبحسنداثفالِتمتمونكانوالوأوعليها،متفقهمروفة
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القواعدأوالنظمتكونحيثلأؤماتهيتعرضونماكثيزالأنهم

الأهلىبينالشفقلأينطِربشكليتأرجحوبئوحلثالفاثدة،عديملأ

الذىالحظأوالقواعدأوالنظمتلكفىالنقلأعدمبمممببوالخوف

علىيبدونالأحيانأغلبفىفإنهم؟دائضايحالفهمأنيلمنون

.الأزماتلقلكمواجهمَهمفىالسذاجلأمنكبلِرةدرجة

عالبممالينوفسكى،برونسلافقادقدالاكحتراضهذاانولبدو

فيهااعتمدالتىالسحرعننظريتهيصوغأنالىالشهيرالإنسان

الإنسانى.للسلوكملاحظقهعلى

ينقمممأنيمكنالقديمالإنسانعالمأنمالينوفسكىلإحظلقد

ها،بطريقةفيهوالتحكمعليهالسيطرةيمكنأحدهما؟قسمينإلى

هَدولديهيمَوافرعندهاالإنسانهذااحتياجاتتمنمبعإقلِمكنها

أها.ذلكهنتمكفهالقىوالمهاواتوالخبرةالمعرفةمنكاف

الإنسانلهذاالمتاحةوالمعاوفالخبراتْتصبححيمظالثانئا.لمَسم

السحريبدأفهناأهدافهتحقلِقلتضمنذاتهاحدفىكافمِةغير

بأهطةهتكرربشكلى"هاللِنوفممك!"ويستشهد.سيطرتهف!رضفى

قامحينهترويرياند،خلمجسكانعندالصيدبمماوسةعلاقةلها

هنالصيدعلىيعيشونالذينفهؤلاء،الأساسىالملِداننىبعمله

أليةيمارسونلاوآهن،سمهلالصيدحيثالداخللِة،البحيرات

ذلك،.منالعكسوعلى.بالصيدمرتبطسحرىطابحذاتاجراءات

أنلِمكنالمفتوحالبحرهنالصيدعلى"يعيشوقالذينفهؤلاء

علىأساسئاتعتمدظروففىفقطالمممكعلىيحصلوا
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نأعنائأنمماسيةفانعغوفشكىفكرةوهدْاْيوضمح،المممادفة

لاوالظروفيالفرصتكؤنعندهافقطالسحرإلىيلجأالإنسان

"تنأفا.وألسرفةبالملمفيهاالتحكغيمكن

فإنناهنا،بالتفصيلأمالينوفسكى(نظريهاختباريصعبوبلنما

بمض-الحىَكلونمهم-ذكنرواالنقادأنإلىنشيرأنيجب

نفمميمانهالأولالبقامهْفى.اسمفمَاجاتهعل!البهمةإلاغراضات.

لاأخروجزءفدِ"هالتحكميمكنأو.جزء،جزأينأوقمهميبن-العالم

نأيمكنالعمرءفإنولهذا..سهلأ،أدز!ليسفيط،التحكمبيكن

جزيرةقىيعياثمونأنهمبما)تروبرياند(،أهالنىأنيفترض

بالنسبةبديهيَاشمِنايشكلأن-يفهـنالمحاصيلىنموفإنالممتوائمةه

هنشكلىأىيحمَاجوئةولاالممابقة،ألفئةنطاقهْ!ْويقعلهم،

يشتغدم-بممكلكانالسحرفالحقيمَةْأنذلك،وهعالسحر.أشكالى

سلممللأهناكأنعلىالتدليلويمكن.حدائقهمزواعلأفىهكن!ف

يالسحر،المتملقةوالممارساتالميتافيزيمَيةالمعتقداتْهنكاهلة

داخلىتتدرجلاوالتنىنفشه،هالينوفممكىدْكزهاالت!فيهابما

المظاهروبمض،والشعوذةالأسوذ،فِالسحرالنظرى.اطاره

ولكن.مفمةأهنلةتعتبرالاجتماعيةبالعلاهَاتالمتعلقةالأحْر!ى

تحتاجولكنهاؤائفةمالينوفميكىثظريلأأنبالضرورةيعنىلاهذا

عندها:أنهالىنذهبأنيمكنناذلكوعلى.حذرةصياغةالى

بالعبمتاهةسيطرةعليهاالسلطرةيمكنلاوالظروفالفرصتكون

والخرافة.للسحراللجوءالىيميلىالإنمممانفإن،والمعرفة
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،بالمخاطرةههاههاتتمممالتىالمهنبدخنأنهذاليمفىْوقد3
-

سكرضةأكنرأصمحابهالِكوتأنالمرجحهنهوالخوفالنقة،وعدمم

حدوعلى.وغيرهم.ةوالصيادينوالجنود،كالبحارهَهةللخرافات

الذلِنهؤلاءبينالخرافاتلإنتاثماردراسةهنالئافللِصى4علمى

الحربفىالجنودبينالخرافةانتشارولكنهخمكفلأ،ههنأيمتهنوق

الحربخلالالأفريكىالجنذىعنبارزةثواسةهْىتوثيضهتم

الممعفقةالقَمارسافهنهائلعددرصدلمفمَدالطئمة،ْالعالممِة

.وأحجبةواهَية،حلىكمارتداءالمقأتلينبينالْتفهرتألتىبالخراكنات

ترتبطالتىالأخرىالتصرفاتبعضأنكماإلخ.هوتما!لذهوتمائم

.سجائرثلاثلإضعالىالواحدالنمَاب!متخدامهكلالحيظمهبممو

هذههكلاستضدمواالجنو!دنوكير.لَمامًاتجنبهاتملنلاثة.أفراد

استخطاههاهنضررهناكليسانهقائلينالخرافيةالممارسات

أهممِة،لهمارصد!مياتمهنالداَلَصرفانشخيفلأ.بدتلوحىَ

عنالمدركةقبلمااستمداداتهينفذواأنيمكنأنهيمهماهخاصة

أجزاءأوملايابىمنبقطحيحتفظواوأنخاص،طقمىنطامطرسَ

الخطر.منبالهرولباعلاقِةلهاهاضيةبمَجريةارتيطمَههعداتهن

به،الننيقيمكنبنالذىالسلوفيلئمط!ودْجهذاأانهوإلحقمقة

فعمنةأجزاءاهقَلاكأو،هدينةتصرنجاتسلمملةسكلىيعتمدوا!هى

ولذلك،سابقةمواقففىحسنفألذالَاكانمتهأنحدلقجممصههن

حنطرة.لمواقفالتمرضهَبلىلبقوهَبهاالاحتفاظيلَم

فترالتألداءفىويخاصةهعينثههواهَففىأنهألِضناهـلتضج

للضرافات.لهاحصرلاهمارساتهنالئط-كائتالهزائبمأوالأوينة
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الذىالافقزاضذلكملىنركزأنالضرورع!هنليصوحقيقة

التحكم-يمكنلاالتىالبينةفىتزيدالخرافاتأنعلىبقوةيؤكد

هحتقماهلىن!غممهاللمضكلةواحدةدواصمةالأقلعلىففاك.فيها

جذاقدهِمسلوندفهذاالممبؤ،بعصايسمىهاطريقعنالبحث

عن)الأبار(الج!وفيةالممِا.أوالمدادنأملانتميينإلىلهيدف

هنكليراعقبرهاالتى،الطريقةهذهأنالواضحودنءعصاطرش

العلمقمةيمتبرالذىالبلدفىالانتضارواسمةلَبقى،خرافةالملماء

.الباحنمِن،بمضىفإنعناالمتحدهَالولإياتوهو،الآنوالتقدم

لبدءهلانبًايمتيربوضومجًاأنيمكنالموضوعهذاأنضرو!

هالمنوفصكى-بنظريةويدصاالخرافى.المملوكأصبولىفىالبحث

طووواالأساسهذاونكلى،بدايةكنقط!ة+سابقًاذكرناهاالتى

القالى:الفرض

البحثفىالأمويكيةالطريقةأننجدأننتوقعأنيمكناننا

عصاطرضهعنالأبارحضرأهحنلَحديدأوالجوفيةال!مياهعن

عيننتائيم،البحثفيهتكوقمكنانأىفىفمائعةتكونأنيمكنأللمَبؤ

أنَندَوقيلافإتناالأخر،الج!أنبوعلى،هؤكدةبفييرالحفصطريق

غدهاهمارسًايكونالتتبق.سوفيعصاطريقعنالباءعنالبحث

بنت!افجهبممرهَلعاالجيولوجيصةبرا!عرفةالأرضظزوفتكلون

بها.المَكنيمكن،ايجابية

لأتاليمعحفلهعيفهاختياوتمالفرضهذااخقبارأجلىهن

حشهـاالجوصلأ،صاالصمِاءلمفاظقطبمًاوصثفضَأالمقحدةالولاليالته
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.المياهاماكنتحديدلصدهوبةوطبقًا،الأمريكيةالجيولوجيةالمسوح

عنا!أقاليمهْىالمؤارعينمنهعلوماتسكلىابحصوليتمذلكوبعد

الأقاليم.تلكفىالعصا(طريقعن)إلبحثيستخدهونالذينعدد

السكانمنألف001لكلىالعصاطريقدقباحثا18وجدواوقد

مكانتحديدصموبةبينوثيقةعلاقةهناكأناكتمفمافوتمتقريبًأ،

بينالتنبؤصكصاباسلخدامعنهالباحثينهؤلاءنسبةدربينالماء

المعلوماتمنكنلِرعقاللنامأميطذلكعنوبعيذا.السكان

الماءعنالبحثوخصائصتستخدمالتىالإجراءأتعنالمدهشة

تعاكيده،دَمالفرضأنهناالأساسىوالمنمىءالتتبؤ.صكصاطريقعن

يقومالسحراق!ولالتىالنظريةمحمتسقةكانمقالنتتائجوأن

القتبؤعصاعللِهأطلقماطري!عنالبحثهذاوانههمةةبوظيفة

فىالسحريفعلهالذىنفممهبالأسلوبألقلقيختزلطقسهوإنما

المتعلمة.غلِرالمجتممات

خلالمنيعملأنأحيانًايمكنالسحرأنإستنتاجقيهناومن،

لِمكنكسحرتصنيفهايمكنالتىالممارسات!بمضوأن،التطبيق

يمارسونه-الذلِنالألنمخاصخلالهامنيستطيعكققيفيالتاتعملىأق

أهداهْهم".إلىالؤصولالمممحر+أى

التىابمملوماتلنقصمرادفأمرحقلِقتهفىالتلِقنعدمإن

بفكرةهرتبطةألفكرةوتلك.غيابهاأوالقراواتعليهات!بنى

المعلوهاتكمؤادكلما%نهحيمظوالمجالى،؟لبيفةعلىالسيطرة

هعفمالبشكلىالذناهلعلىقدرئتااحتمالاتؤإدتكلمالدينا،

..تجاهلهايصعبأيجابمةقمِمةللمملوهاتفينلذلكبينننا،
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التىالنتائجحوليمعلوهاتوجودالأفضلمنأنهاثبالتتموقد

خاصةعقائبا،أومكافأهَتلك.النمَائجحوفسواءلها،التوصلىيقم

بالرغمذلكعلىالتكيدوتمبالإنممان،المتعلقةالموضوعاتفى

ورائهامنْميزةأيةعلىيحصلونلاالناسانالقائللأالحمَيقةهن

الواقحفىالنتائجوهذهداللأ.الِةفىسلِحدثهاهعرفةصوى

العامة،الانتخاباتخلالىففى.اليوميةالحياةخبرةمعتتوافق

نتائبئمعرفةقبلىالليلمنكبيزاجر!لِنامونلاالناسمنالكنلِر

لاوهذاالخبراء.تتبؤالَاالىالاستماعالىويميلون،الانتخابات

عندالثقةبمدمالش!ومقداوتقليلىسوىالحقيقلأفىلنميئاِيققغ

نتائجهمرفةلِستطيدونانهمحيمظيمتم،.مةبأسرعالناس

نا.النوموعدبم-إلِسهرءَئع!تعرضهمدونالصباحفىالانتخابات

اللج!وءْ.بشتىَعلىتساعدالمجهولىيحْب!نهمالمعرفةالرغبةللك

الصجتمعالتاجملِعفىخاصبمفمكلوالتكهنالفبصوءةالىواسع

فىالفاسلَمترىالمجهولممرفةفىنفسهاوالرنجبة.المعروفة

هىها،بعينهشخصقدرهمرفةنحوالتلهفإن.الصناعيةالدولى

السبئةالأنباءمعرفةحقىتصبححلثللممرفة،متقدةوغبةالا

الانتطارهنفترةوبعدبالمملوهة،جهلهينثن!نصخضأفضلى

لأنهاةالارتياحهننوغاالسمِنةالأخبتشتجلمبقدبالقلقالمشوب

دراسةحج!اء-فِىوالموقصْ،هعللتعاهلوتهيئهالشخعصتحرر

لإطلأقفرصةلدلِهمالذينالسجناءأنوجدفقدأه!ريكية

الفرصةةتلكلذلِهغليممىالذينمنللتوترعرضةأكثرسراحهم

الأجواءوفىالحمَيمَلأ.لَلكقبولعلىأنفسهمروُّضوالأنهمذلك
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هملوباتوجوددونمكانفىسوئاالناسهنعددًالجمحالتى

تسود،الحربأسرىدهسكرا!أوالاعققالمعسكراتهفلكافية

أنهاالاحقيقىغيرالشائماتلككهعظمأنهنلربالرغم.الشائمات

نا8المطأشكالهنكنيزايسببمماالزهنمنلمدةباقيةتظلى

الأحوالىلالكفىالناسهلاحطةاق.التيقنعدمأوالشكبسبمب

هناكأنالىكلهاتتجهالتجريبيةالنتائجمحجاباإل!جنئا

ويتحفلى.والشكالمِقينلعدمالرضوخفىكبيرهَفرديةاختلافات

أموت!يخصهذاكانلوحتىوعمَلانيلأبرؤانةذلكالناسبمض

لِمكنلأذلكأنالأتصالبمضيجدبينما،والموتبالحمِاةتتملق

أولحفلدعوةعلىحصولهمنلىإ؟ضوو،لأتفهبإلنسبةحتىتحمله

عليها.ح!ولهعدمأوالقدملكرةهباراةئنثصهدهَ

أنيمكنجميعًاالناسبأنالقطعالسهلمنليسألنه.!والحقيقة

هعحتى،اليقينهنكاهللأحالةلديهمتوافر!اذاتماهًاي!ننوا

القحكم.علىعقليةوهَدرةكاملةمعلوهاتوجود

فنهجمرعلايتبمهنظافايمنمكلصتإئتالإتمنئنوخهذأ

-روأنووركنخصفى!بشطالنجاحلَضمنالتىالجاهدةالمَواعد

التىالأدلةهنكنيرًاهناكأند!لكصحضةيمكولاثقيلأعبفًا

علمهجالىفىواحدبنموذجالاستشهاديمكنوويماهذا،تىنر هلمه،

عاثموائيةأشكالخلالهنيتمالموضوعاتتقديبمكانْفإذا.الجمالى

البمماطة.الىلاتميللاالموضوعالتلالكفإنتراجمبهاهفىهخطفن

لاكيئايرسخهمافيههالمبالخالتمقيدالىولاوالوضموحالشلصدة
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نأهذاأظهرولقد.الإثراكهصتوىعلىاليقينعدمهنبهبأس

الدافح،تنيرعنالناتجةالإخلافالَهنحوبحمماسيةيتممموقالناس

لِبالحوونهاسرعانالذىهؤلاءهنالملليتملكمهاسرعانوأنهم

ألتقيؤ.أوالمحنألى

هلكماوالمخاطرهَأليقينعد!مأنماولهنكفيرًاأننالمركاتما

الناستجذبالرياضيةوألصباريالَهالمممِبرل!ألمابثىلِحدث

حجمتقليصفإنوهكذابحق.لِنضال!ونهافإنهملذاةايجابىبضكل

مممتوياتتجاوزاذاأنهكما8ذاتهحدهْىغايةلصالتيقنعدم

كبمر.بممكلفمِههرغوبغيرأصوL3أالوفىيصبحثقدهمينة

+حياةثىبهأالتتبؤيمكنْقليلةحألاتهناكذلكهعنفضلأ

بأحوالهألمنبقهن!رظيممةطرؤبْاظارفىهممِضالذى!ئسان

هثلأ.الرتييةالسجنصاهَيميضوهو

علىركزتالقىألقجيررسيةالدراساتهنكفمِرًأهفالماان

القوصملىتموقدِالت!لِقن.لعالسمألمصاحييةالمضاعرفىالاخلافات

انمفذرةالجلميدةالمواهَفأنهفلأهفهاههمةنقلاءعدةألى

الممرفةهكتكلماوأنه،القلقأثارةعلىقل!رةكنرتكونبالضطر

لَكونالأحوالبعضفىأنهكما.القلقزادكلماهالمحتملةبمنتائج

وسائلويمضهعلوهاتعلىللحصولقويةلرغبةنؤعةهناك

ذاتهاحدف!القحكمأوهملوهاتعلىالحصولوهحاولةالمميطؤة

فىأهلأالأحدالثا،هقابمةفىبالمشاركةالمممورهنقدرًأتقضمن

قنقوجودأنشكولابالطبح.نفصناأفضلىوذلكعلميا،السيطرهَ

7؟-والخراتْالإنصان
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يتركنصماطوجودأونشاطأىوجودعدممنكنمِزاأقلىبدرجة

لاأحداثأهامقوةولالهاحوليلاصمحلِةبأنهالمرءلدىشعورًا

تجفبها.لِمكلن

الخرافةهلاسةهدىبحقيقةحتمى،بمنبكل،يصطدمالمرءإن

التتبقَعلىبالقدوهذاتناشعوزاتمنحهالخرافيةإنحيثهنا،

وحييثالقلبئ،حدةتحْفيمْاعلىذلكلِممإعدقد،وهكذا.والسيطرة

المواقضفىألفملاالعملجماحيكبحلأنعُرضةالشلإيدالقلقإن

أدوالفى،للخرافةقكوقأنآخراحذهالاَهفاكفإتهالخطرة

فىهصاهمفإنهصحيخا،هذاكانلاذا.باقمِةايجابيةقايةمعيظ،

أالبحارتهالناس.هنْهعينةفناتأقفىابممببنستوعبأن

إيرجمةجمملعِةلمخاطريتذرضنوقهمنوالصمطينإ،8والطبأرلن

هننبالخرافقاايماناالناس!ريكونواأنيمكن،مهنيةلمصاعب

لاأنناهنويالرغمالمخاطر.لككلمكليتمرضونل!الذينغيرهم

أقيجبالموءأنييدوأنهالاالصشكلة،لالل!عنشينابعدنعرف

هنممعتوياتبينالمركبةالتفاعلاتهناطاو.هجموعةفىيفكر

الصوافمْهفىللفردالمممِزةالممماتويينوالنخاظرة،التيقنعدم

للخريطة8لِحعتاجلاهعمَولاَانفمالإًينفدلىالذىالرجلان.المخمَلفة

يتعرضىوالذىكبيؤةبمبالغيراهنإلذىالصَماوه!هنلكن

كنرشئالحونيكونلوجتهافىومتفاوتةهتباينةطيرةلانفعالات

ببرأعة)ثرستويفعمكى(،جممدهماالخوافالَا،.وهوهْىاعتقادًا

"المقاهر،.:روايتهفىوصمدق،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


و)1دوصصتويفممكلىخرافةلأنةجيدًانموفيجًاهذايكونلاورشا

المَماو،ل!مبهعندالصرءيقلقلماذاأنههىأسماها(كما"سره"

القلقت!نمملىالت!السحريةالصيفةتلكإن.سيريحأنهالمؤكدفمن

إناذ!؟!ةاتيةهزيمةالأهرواقعفىهىهكوناتهحاأحدهأنعلى

استطاعفإذا،ايمانهيفمَدتجعلهالكبيرةالمتواصلة.خمماوته

علىسيتنلبشكأدنىدونفإنه،جأشهرباطةعلىالمحافظة

إلحنط--بكْئويريحأنعأثرحظه

فكرةوهىألابالقمارةوهتملقلأشاثعةعاهةفكرةوهناكة

هـلبددو،الحظلجلبمعينةنزعةلدلِهمالناسبدضان"."الحظ

العبقيدغبنالقمبيرهذاكانفإذا"هالحظنجم"تحتولدواأنهملواكما

ويصفةيعانونالناسهنالاَخرالبعضأننجدوهباح،جاثز

الحظيجلبونا!ناسابمض!،15ْلبد،5الماثالحظ،ماْةبسمتص

يستطمعِولالِواجههماإزاءشيفًايفمللاالإَخروالبعض"الحممهن،

عميقةمواجهةقىنكوقوبماوهنأألفاثمل..سوىشىء؟ىتحقيق

وبمِنته.الإنممماقبينجذاوأساسية

يرتبطالذى""الحظفكرةننبذأنلأوانهالسابقمنيكونوريما

وضِميععلىيعتمدنبممبى،مفهومهىالخرافطَلكن،معينينبأشخاص

هعينيوِقتَكْىٍالعلميِةالمعيوِهة

والئذ!إلممجزات!مَقولَصوواتةالقديمالإنْممانهعتقداتإن

ب!نمكلى+لَحَج!بكتآثتنج!والمصض9إل!خةوالحظالتحسأوبالخيرْ

مناكَتريناكلماولكن.بهاامتزجتالتىإخبيعيةالأحداث-تام
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خاوقأوغامضلشىءيوجدلاأنهسنرىفإنظالتتوير،عصور

هنتئبعالأشياءكلوأن،السابقونتصوو؟.الذىالنخوعلىللطبيملأ

والتمجب،التساؤلىنحوالبشرىللجنضالداديةالطبلِعلِهَالنزعة

الفتراتهبمضفىتواجهقدالنزعةتلكأنمنبالرغموأنه

الطبيعلأهناقتلاعهاأبذاليمكنل!أنهالاالأستمكار،ْأوبالاسقهزاء

البضرية.

النا!الطريقةمكمأ!صًجزءأائخرأ!التمىالاعتقا؟يشكلوحيث

.فىيمتمَدفربركليكونيكادهنإنه،العالمفىالألنمياءألىالنظرفى

غيرالبدائلأنالى.الحقيقلأفى+واجحوهذاتقريناهشعكل

يمتقدوبئ.هابعْلِرالأفزأدلإقناعههطِة

هاليوممتزالِدبشكلىئادرةتصبحالأهورتلكهمرفإنهدْاوهح

---خصهـ!--+-------!صضرمغ-اد
التأثيرالتاتمسّهالمالمَىالمجقمماتبعضوجود.صصم.!ىحأ

الَباهفىكبلِزافموطاقطمتأخرىمجتبماتهكأ:إثجيلأإ

القمقيلى.

عليهأيتتدوبينصأالجد،هأخذالخرافالتيأخذالناسبعضان

والبعض،الخفيةبالمَوىخبرةلهنجأنهيدعىوالبعضالأخروبئ،ْ

خوافالَهلديهفردكلأنوأحسب.كلهالأصزفىيشككالأخر

ييهالقيرأ!هييفبالخاصهأكانسواء"المخادعة،،الاثمخصية

وأئباطالخرافاتصدقحوللاختلافِاتوضؤ.لاأمالخبرافالَأ

هذافىالمؤثر؟أئصضاصمِرِأهمهنذالل!.علىالممَرلبةالمملوك

نأأن!يتو!عللمصءيمكنالضرويدىالتحليلىففىولذلكإيصدد.
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هنبالخرافات!ايمالناأكن!رهمهعينةعصابهلأب!أمراضالمصابين

خلالىأجسر!تالتبىالدراصماتتلكيؤيدم!اوهناك.غيرهع

فىالاعتمَادالىينظركاناذالمشرينالقرنمنألنلاثينيإت

كانواكنيرينأنهنبالرنجم.شخعصيةسمةأنهعلى""الخرافات

ثدالتتجيمعلمأنأظهرتأنهاالا،الدراسةهثهص!منيممخروبئ

الأشلِاء.منالكنيريفممر

يومالمِابانفىفيلزالحدوثتزأهناالمصادفالتطأكثرومن

هارير.بيرلىهعركلأيوبمنفسوهو4491ديسمبرهنالسابح

مدالشلممِدالظلماوللإجحافيتمرضونالذينانوُجدولقد

فىواضمحً!يبدوالذىالخرافاتتصديىنجحونزوغاأكلنرأنفشهم

ذارجيةقوىأليدىهْىأقدارهمبمانوالإيماتالاستبدادقب!ولهمْ

البشر.سيطرةخابىجثتوةف!اتتحكممجهولة

فىنض!رطأنهنحيذريننكوقأنلجصبالأمرواقعوفى

الطرشتعفدالتىهىوالتحكمالاسقبدادخيلفياتان.الاسققتاجات.

ا!اهميةفىغايةحقيقةذذكرأنليفبفىوهفا.الخرافةقبولىأهام

ا!اظبفىهمالشلإيدللإجحافتعرضواالذينْأغلبيلأأنوهى

تجصلىلمالقىالطبقةوهىالدنياوالاجتماعيةالطبقةمنالأعم

معيشقهمهستوىأنالىالتمليمْاضافلأْهنمتدنِقسطعلىإلا

هفخفض.

فيطيشمرالذىالحدلت!قهيمحدينةدواساتأجر!تولقد

فىدهىمجردأنهمأومصائرهمأسيادأنهمأنفسهمالأفراد
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نحوتتجهالدنياالاجتماعيةالطبقاتأنولَبينمرث!ية،..غيرخيوط

بابخرافات؟إينان!اأكرأنهمهذايعنىفهلالإخير،النوع

هجتمعنافىللبقاءوسللةهجردتصبحالمفهومبهذاألخبرافةإن

فإئهمتملين!أقيالدنياالطبقاتأبناءلأنونظرًا.فيهنميشالذئ

النىالسلوفيمنممينةأئماطوهناك،أطوللؤقتيتمانمكونْبها

فقدتقدخرافةأنهأعلىسايقوقتفىإليهاالنظريمكنْكاق

وأإشاراتأوحكالِاتهجردكونهاإلاالآنتمدولمالفيبىهفزاها

عطسالذىالشخصتشميتذلكعلىوالمفال.لفاهعنىلاأقوالى

بضرورةشمورهناككانالأصلىوفى،.اللهلايرحمكمدهبْقولىباقْ

الجسدغادرتقدالروحبأنيبق!قدكانلألْهئظؤ!بهندْاةالقغِام

علىببتماصكدِللعاطسألله""لرحمكمبثولالممنمفتت-وأنهؤهلا،

،لخبؤاىفالنضمونه.الصح!حهقرهاالىعودتهامنالقكد

ؤلمؤالىقذ-الأوقاتهنفاوقتفىالفعلىصاحبتالقى.الخرافمِة

هباشرتمامَاهغيرفملأالسلول!يصبحوهكذا.الاَنوجودلهلِعد

ئهايةفىالحياةنفقيللْحوالننواصملوالنفدمالتحولىببئدىحمِث

ربماالمممتقيلىوفىألخرافةهنهابخزءعلىالقضاء.ألىالأمر

هطرد.بشكلالحياةيمملبها

للتفكير-ا!اخرىوالأنواعْالغلمىالتفكليربينا!بروالاختلاف

النمميجفىيتمرلا+اليخرافةفىالإدراكعنبميذاتتوارىالتى

العلميةالروجتفرضمهالذىالإلقزامفىولكَنللانماطالأولى

بينهاتريطةراسخلأهناهجبواسطلأالفكريةالنتأجالَامنللتحقق
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يحاولىلبمماعادةالعال!أنيدهىوهذا.الت!جريبمِةالطواهرويمِن

فيسعىْظاهرتينبينتريطعلاقةاكتشافهجردهجاوؤحالمود

السابقبينتتوسطالتىالمتخللةالعمليالَهتوضيحالىأيضنا

الملومفىالنجاحمندوجةبأكَصىهذاتحققوقد.واللاحق

البيولوجية.العلومفىثمالطبيعية

بعمللِاتعامةخاصمِهَوالممنىوالانتظامالترجميبعنواليحث

العالمهحللتكيفالرئسِميةأسالدِبناأحدوهوالإنصانى.المَقكر

عملئِايكونأنهبالضوورةيعنىلافهذاويالطبح.أبدًادائمًاالمتغير

أحدفىالخرافلأأقالىأشيرأقأودالعكمسغىبلىهدائظوهفمِدَا

حتمىثانويننَاجوهىندفمه،الذىالنمنهنجزك!تكوي!اجوانيها

توجدهذاءنوبد!دًا.فميانشتركالتىالأنماطعنالدأئملليحث

هفظورهنالخصاف!ةالىخلالهاهنالفظرلِمكنأخرىطوت

تؤيدصافهَالشكانمَهاذاأنه،لوراث!ةعلماءأحدإوضيحوقدتطوهـى.

هَمِمةلكترافهَيكلوقكنقدانسانيةلجماعةنافغااجتماعناهصِار3

الإهجابى.البقد،

بأنواعهأالممحريةالطقوسبذلكلاقصدالطواهرهذهكافةان

آليةفىهشتركأصلولها،البعضببعضهادرتبطةألمخطفة(

؟يالنسبة،النوععلىللمحافظهَالواضحةالوظيفةذىالصلولا

الأسبابطبلِنالعلاقةلَب!صرسطىالقدرةالىلِفتقرْحىلكائنْ

السلوجمر،بالنمطالتمسكللفايةالمفيدهنيكونأنلابدوالنتائج

مفهالمرجوالهدفيحققأنههراتعدةأوهرةذالتاأثبمتاالذى
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الخاصمةالمَفاصيلهنأئايعلمالببرلِكنلمواذا.آهنةبصدووة

الأفضلفمن.آهنبض!لنجاحهوجوهرئاأساسيَامِحونككلبالأداء

لِحدثقدهاأبذاتعرفلنفأنحَهدقة.بكلجميعًابهاالتمسكله

لَعرف.أصماسًاتكنلماذا

الضديد،الكربأوالخطري!مفهاالتىالمواقفففىوأخلِرًا

الخرافةتأتىأنالمحتملفمنزائدشكعلىعادهَسَطوىوالتى

المزيدألىهابال!رجةارلَدادًاهذالِمنلىوقد.المقدهةفىتخذلِدًا

هكبأوأفرويد(وصمفهاكماالطفوليةالصمعوريلأالمواقفهق

الضموريألتعليمخ!لالىكمعطبهاتمالتىوالمعمَقداتللافكار

أخرىناحيةوهن.الداثيةألطووفيفىكاهفةتطلىوالقىالفبكز،

بالوظيفةذاتهالوقتفىالخرافةتقومفمَدبالفملىأشرنافكما

علىالصيطرةبمضباهمَلائهاحصاميًاالشضصلإعطاءالإلِجابمِة

تكاهلحفظعلىيصاعدفمَدوهمىشحهذاأنور!كمالأ!4

فىالطواهرهنههكلدمحروردهاوغالبًاراسمَقاهقها.الضمخصية

فىبركانمِةثورةوضةفمنلمماالمنالا،سبيلىوعلىالأزهات.هواتف

العالىالتعليمنووألمواطنؤنشارئهام*54oعامنىهاواى

الحممتيارفىالبركينلآلهةالقرابينالتءفىوالبارزوق

وتت!وافرالإنصاقحمِل!تضهدماالىَالتقلباتيينوهن.البركانية

يصيبهاوغالنا،المرضىالخرافةالىالمؤبتِالمقوهاتكافةقيها

فىبممِرلهضكلهفهوئاهذاهكنولمانذار8سابقودونفجأةانمرء

فلمصولذاشمورى.توترعلىالموضىينطوىهاوغالناألماضى،

هكانكلثىالضرافيةوالممارصماتألمعممَدافتكونأنلمممقفرب
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المجمَمعاتعلىهذاوينطبقخاص،بشكلىالمجالهذافىسائدة

للملاجالقالبلةغيربالاضطراباتلِتملقفيماالحدينةالصناعية

أهامالبابوالمستمصلِةالطارئةالأهراضغموضويفتح.بممهولة

والقى،الأحيانأغلبفىوالخادعةاللاعقلانية"الملاج"أنواعكافة

مطلفابالخرافالتهيؤمنوالمأنهميبدوالذىأولنكأثرهافىيجد

الحَالهوكماالظروفْالمناسبةوفىبالمرض!.يصابواأققبل

عرضةنكونبعقلانيتتازهونابفقدالآرجحعلىلممظمنابالنممبة

والاسقمملام.للخضوع

الخرافةأنهىالأنأيدينابينالتىللفرضلِةالرئيمميةوالفكرة

أغلبفىاليهائنظركما،عادىوغيرغريناضميناكونهاعنبميذا

التفكيرفىالأساسمِ!ةبأساليبناوثيمًاارتباطًاترت!بطهالأحيان

)المممتتير(وابموتجض.سكامبشكلىلبينتتاوالاستجابةوالشعور

الوشيل!زوالهاتبينالىظاهرئايربىوالذنىالخرافةتجاهْالحالى

فىظهرالذىالفكرىالتفاؤلفىجذورهلهالتفليم،بممماعدة

عشر.القاسحالقرق
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هقنفاالتفسيرهذاكانالشتا"جملهعبيتعاركالصيفجمل

بقلِةهحيعيشجملاً،نمتلكوكلا،الجملأعرففأنالىهتمافا

بمكانهسيزاكانلكه،بالبيتملخقةحظيرةفىالحيوانات

هنويطلبجدَا،الجملهذايحترممالأهرأبىوكانهنفصلى.

بيشة!ىناثمأتحالألِةلحىخاصلأ.معاهلةلِماهلهأتبهالمكلف

وتروي.حولهتدورالتىالحكاياتمنكنيرًاوتحفظالجملى،تمزف

مزهجرًاذاضئارأيتهكماصمانعها،أوبطلهاهوأحداثًاسكنه

عىالشهلهنكانكماالشمبى؟التدبيرحصهببالقلة"يضرب

ويينوالشدتاء،ألصميفوجملىجملنايينهقاونةأعضدأنآنذاك

فىوالاثمقاةالصلِفجملىوصوتالفضب،حالةفىجملفاصوت

فىالجمالأصوالتأنفيهشكلاوهمابمذا،أوقريًاهاثهابههوقف

هعجزئلئِاتتفمابهأنبأضرأوبمنمكللِمكنضخمتااذاالعوال!جِالة

اياهرلى.بداهكذاأوالرعدصوت

أئاسابالاضصاميحظىالمماصرةالمجلصعاتجمفيزكنوفى

الناسعلىغمضهاتفمميزأوأنلنبؤ،علىقادرؤنأنهمغهمياثماع

غيرنجريبحادثأوحلم-شكلفىهذاجاءسواءأهرهممن

اذاالفصحأوالعبركة،القماسىأجلىمنالبعضهمَصدهم!فمقوقح،

الخ.ممفر..أوتجارىهشووع.بدءأوهالزواجينووقكانوا

حلَىهنقوعونبأنهموصفهميمكنأششاصناهنال!أنوالحقيقة

الاأهزايبرهونولاخطوهَ،يخطونلاألحرافةنراع1ف!كلذهَونهم

ويمكناالاثم!يوخ،أحدبرجمةأوهالطالعقرإمح!أؤ،النجومأيدتهمإذاْ

!فن!جدوقدهنهم،أوعلمِهملاننندروأنهؤلاء،ندينأنْببساطة
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أنتفا!ا:8أ!كلأفكلطيال!ة

الطواهرككععفرهنللفمىيقنرا!ىأئهالحقيقة

ل!فموهنوأصمبابها؟حقيضتهايجهلونالتىالطبيمية

هنهـللحث!قأبمادها،همرثةأوتعليلهايسمَطيعوبئ

عناببجثالىئفوسهموتهلخةعقولبراحةأجلى

وهستواهم،الاجتماعىهحيطهمهعيتناسبسبب

غيرأوالغرسيةالطواهرتلكبهيبروونالنقاطى،

لهم.المفهوهلا

انتابنىالضريةفىوالدىهحأع!شهازل!طفلىوأناأننىأذكر

وأننىهرة،لأولالبرقورأيتاالرمجدسمعتعندهاشديدخوف

الحممالِة،منهملتمسًا،يحدثالنىهذاعنإبممألهأبىإلى.-.جريمتا

ليابفى"دا:وقال،ليعرفالذىالواثقابتساهةابتمممأبىأنوإدن!كر
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التىوالمقعةإنفصففا،عنالت!رفمِههننوعًاالسلوكهذأهكل

وأخراقالَه،نمدهالذىذلكعنالحكىتبادلىمننسمَشعرما

هذافىيميضونأناسيصلىأنونتحممرننوحوقدهعوخا،تفكلِزا

هذهالىألفحوهذاعلىيمَصرفونأوليفكرونماؤالواالعصر

هختلفوننفترضى.أنناأننايعنىهماةوالتخلفالقصورهنالدرجة

وعلىالسموافيةسظلىلكن.ورإصئادْلككللرجمناهع!دوأثنا،عنهم

إقنمتقد؟اأننحعبهكماأوذضقدكصاهتتورينعقلانيينأصبحنا

واجهنتاالتىالصعوياتبسبمبهأولاً،نظنةكماسهلةليمستالإجابة

ا!ادلةلأنيوثانيا،حضَقيلأ.خرافةنعدهالذ!ماتقريرفىوتواجهنا

همظبمأندْلككبمِرةحدالىئادرةالتطييقيلأالبئليةواباثموامد

!اجقما!كيَا،المضمقوبمةبالخرافا!تتملقلدلِفاالمث!وفرةالمعلوماته

بب!مضد!ثلأهنانضرلباولملنا.المزعومةالممحريةوالخبرات

الناسهنلملايينالملنىالسلوكعلىالتأثيرذاللهالضرا!ات

هاقأثلِرهافيقوةا!برالخرافالتاهذهبينوهن.بهايؤمنوق

هنبهيرتبطوهاالنقافات،هنكنيرفىا3بالرقميحيط

تكرارهنبأسلالكنقبلى،هنذلكالىأينمرناوقدهمارسات

ثلاثةدغوةيتجنبالبعضأقسنجد.لعالميتهانظرًاةاليهاالإشارة

الدوبىتحذفطالأهريكيةالفنالقبعضوأن،بيتهإلىإِفثعِهعشر

عاثمرالنانىفوقلِأتىعاثمرالرابعفئفصف-ثموهندضرةالنالث

.؟ابالرقممرتبطالِقَوهحرمضالذىالنحسيتجنبونوبذلكهباشرة،

-بخبرءترتبطبها،نقوبموتصرفاتنممتخدهها،اشاراتوهناك

بهألذ!ىَ!ومالخشبلمممىهمسهجتمعانتا،فئاليوهيلأالحيلا
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وأالسعيد،حظهمعنآخرونيتحدثأويتحدثونعندماالبعض

حظأوطيبشىءعنيتحدثهنوجهفىأصمابعهاوفرداليدوفح

)غذاخممِص!لابكرةعباوةوقولذلك،يفملالذىنالهسعيد

"خمسلأمَولىأويكن،لمأمغدَ!الخميصأكانسواء(الخميس

الفحس.أوالحسدلدرء"ْوخميسة

بهاههرواقدكثيرينآخريناأنأعرفالتنىالشخصيةخبرقيان

!فيتحدثونوبدصامجتمعنا،ف!الناسهنمجموعلأاجتمعتإذاأنه

علىهفتوحةتهـونالغرصفإنالنويبة،بالظواهرتتصلموضوعات

يزعمالىَوالسحروالحمهدالتنجيمظو!رعنللحهـىمصراعيها

ألحكاياتتْهوهكلهأصدقائهمأولأهَاريهمأولهمسواءحدوثهاه

الهواجصمنبدةاخرافنا،نعدههماالكليرتحتوىلكىْ"تتسع

وألعفاولت،بالأشباحوانتهاةمحمموسهَ،غيرمن-النمياءالناهضة

حصِمَةهْىهدْاكلويشكلالسحر.أوإلجسدينتجهاْالتىوالأخدأْث

هذههنلانمَمنمارانمجهوللأالواسمة-الخلفيةنظرئاوجهةمنالأمر

وهذهالخاصمة،0المفاسباتهذههم!فىفقطتظهرالقىالمعتقدالَا

،للانتباهوالمنير.هزعوهةأوحقيقطِتجاربعنالاثمخصدلِةالحكايات

دعمًاتتلقىالمعتقدالتهذ؟هنلأندْاته،الوقتهْىللدفشةوربما

عمالية،!اظذشقأفرادهنمممبق،ترتيبدونيأتىماغالئاهائلاً

.كثيرةحميانإفيواقتصادئاوعلمئا،اجتماعئا،

لْحنبماليلَصلىهماوالدهمنمةالإئنباهينيرلْرَخَة!ف--غما!!مادمفِا

الكومبالوت!ر،عصرفىأنهسبق،ماإلىإضافةعنه،الحديثبصدد
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التتجيم،ممراظ!رتلمتعوالفمتوثانيلأ،،والإنترنتالفضاء،وغزو

ونموباؤدهاوالسحرومواجهةالحسد،دوءوممارسات،والعرافة

والدرافمِنبالمنجميناجتماعىاعترافهناكأصمبحبلى،كبيرين

الطيفزيونومحطاتالصحفلبعضىعاذيلأوهتابعة،الطالحوقاوئى

به"بأسلاعتددعنقكشف-لناأتيحمأوهو.والأمريكيةالأوروبية

تتشرههاالىبالإضافةوعرافين،.منجمينعنالإعلاناتمن

حكالالَهأوهصووة،تحقيقالَامنالتفيَفزيوئاتوتقدمهابصمحف،

لمَرهذهخصبةوأرضنا،مهمةخلفيلأأيضناتشكلوحوادث

الىَالكقبألافتأثيزهفانقجاهلىأننممقطيعولا.المعققدات

جنكهماةالملاييننمرائهماعلىلِقبلىوالتىا.لأهوو،هدْهئنناول

مفىعائدالىبالقياسأهميتها،تقلوالتماثمالأحجبةكابةتجاْرة

فكاسمبةهنالخاصةالايفمقشاراتتدرهوهاالكقبهنالفوعهذا

التفكير؟افىانحوافاأوخطأالخرافةنمدأقيمكنهلىوالاَن

عنالإنسانىالمقلاليهتبصلىأصميلىفلسفىنظامأنهاالحقلِضة

جوانبهانفهموأقندركها،أنلنايمكنهمقدةعملياتطريق

فىالجذوروعميق،دوجوبأساسالىتمملمدأذماذلك؟المقعددة

نظامأنهال!فلممفىهنظامأنهااعقراففامحولكن.الإنمماقحياة

وهضلل.خادع

مؤبفينالىالفاسنقمممأنالمسمَحيلىمنأنهلفااتفمحلقد

تقسيفهميمكنناأنهالأصحاذتمائاهعفلانلينوأخرين،بالخرافة

،يعتقدونوآخرين،الخرافةفىكب!لِرحدالىيعتقدونأناسالى
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هعرفتتاهناستمتاجهنستطيعهاوهذافيها،أقلى،بدوجةولكن

كانهنلأأووولباف!عشرالتاسعللقرنالفكرىفالمزاج.بالتاولخ

يحدلثهأنعلىالإنممافيالمقلبقدرةالإيمانفىانعكسعمَلاننأ،

الشرحفىكما،والتحليلالوصمفعلى.هَائمًاهذتظئاتقدمًا.

بشكليتكمضالبشرىالجنسأنعندارهـلنقدههالذىالمممهب

كانأنهننسىأنيحنبالاأيضنالكننا.للطبيعةواسحنظامهحنناغم

هلحوطانموًاشهدقدنفسهالقرققلتاأنذلكأخرةجانبهفاك

للمميطزةاخضاعهالاهكان،الخفيةالقوىفىللاعتقادالماهةبير3ْ

المتعلم!نةوعْم!رالماهةبينفمَطهحصورًايكنْإلأبرولمالبشيزيل!

نجالمصادنةاكتشفالذىوألاسراسلأبفريدهكلعالفًاذلل!"أن

كانالتىللاعاجيميهتحمممَاهؤمناكابئ.الطبيعىالاختيارنظرية

عالمناهبينوصملىهمزةألْهملِزعموناللُ!ينالوتمطأءأنآيعنقْذ

ذلدً،عنكتائاأل!فوأنهيقدهونها،أوبهايقؤهون،الأرواحوعالم

ذلك.بمدانجلزعليهوبخهوهو(ما

!فحيةلاؤالتكل!رةخرافيةبقاياأنالواضحهنحال،إيةبكلىِ

.الآنالىسحيقةأحقابهفذهمهاصمَمر!الإنساق،سلوك

التىالمبادئبعضالقديمسلفهعنالإنساقْالمماصمرؤرلقلقد.

الكون،فهمعلىهساعدتهعل!نظؤْوجهةهنقادوةهاؤال!

أطلقهاالمبادئهذهأهموهنظواهر.هنبهيحيطه!رتفسير

E.تايلووادواردعلمِه Taylor&،ِالأنيمط"Animismحيويةأى

هظاهركلسكلىالشخصيةالحياةاسباغإلىالفزعةأوالطبيعة
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العلماءبعضلاَواءالتوضيحهنبنوعهطالبونهناولملنا.الطبمِمة

أنهرأواالذىالفكرىوتطور؟الإنممانثراسةفىتخصصواالذين

نأقبلىوذلكمراحلهثلاثال!بهاهرالتىالمراحلتقمميميمكن

بالنسبةوأهميتهاا!انيمية--ْهاالىالتفصيلىمنبقدونشير

؟طوذأنسبقلمااضافةلموضوعفا،

3-"الذاتيةالحركةهرحلةأولأ: action:بمحاولةوهتمي!زاص!أ

هنغيرهاعنبممزلىااكونظواهرْهنظافرةكلتفصيرالإنممان

بينهاأدرل!قدحلةالالكفىالإنممانيكنفلمالظواهر.

طبالإئ!سانألبوهَفءفذاأدوقد.علاقاتهنجميمًاالكونظواهر

ظاهرةكلىوفىالأشياء،غيبيةَقوىوبوفىاذقراضألى

الباثمريةالأجناسعلمأطلقوقدوتفمَمرصملوكا،تحركهاطبيممط

ا!انيميةالمرحلةاسم!رجنةاهذهعلىاالأنن!ويولوجى(

غالأول".tءنSددأ"ء8

قدكانالمرحلةهذهفىكلإ"هteraction"التفاعلهرحلةثانيًا:

وجهم!هالتنىوالمعارفالصملوهاتهنهائلىقدرالإنسانلدىتجمع

ينظرالإنممانوبدأ،علاقاتهنالكونفىالأشياءبينهاالىنظره

هنهحدودذيرهائلاَغدذاتتضسمنأنهاعلىالطبيدلاالى

غلىايأخرالبعضفىبدضهالِؤلروأنها،الحركةدائبةالجزئيا!

الإنسانحستحتتقعالتىالطواهرحدوثالىيؤدعىهماالدوامة

خبراته.محيطوفى
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فىالمَحليلىالمنهجيتبحأقالىبالإنسانالنظرةهذهأدتوقد

هواللحليلىالمفهجوكَوامأشياء.منفيهاوماالطبلِعةدراسة

،الظاهرةأوالش!ا،هنهالِتكونالتىالجزئياتعلىالتعرفهحاولة

التفاعلىتحديدذلكبعدأمكنهالجزئياتدراسلأقلكتمتفإذا

ونظئجه.بينها

بدأالمرحللأهذهوفى:،،الفاعليةمرحلة:ثالثا

تحديدافيتحالةيدركويدأ.هتكاهلةوحدةالكوبئفىلِويالإثسان

المحيطالوسطعنبمعزلالكوقفىجزشى("وجرءأ!صفات

أنأوالإنمماندِرىأنهمكفاليعدلمالفظريةهذهضد9فى.به

وأالأفمياءصفاتدراصهةلِمكنولادْاته،فىهاشبىءهعلِقمامل

فإقذلك،بمدتفاعلهنبينهايحدثفانتحديدأولاًالجزئيات

هْيهتدهلى!الذىالفَظعلبنو3تتحددالجبزئياتأوالألنمماءصفات

الطبمِعةعلمفىهحكودةصيفةاتخدْلتالفطرةهذه.العكففىولي!ص

وينبفىاننصبية.النطريةباسمتمرفوأصبحت،أينشتينيدصكلى
--،-.3،َ------ص-.---حصصمح!.-.-..ة.!---َ.--.!!-ء

بهدْهالإئمنالْىالمَفكمِرتطورهَراحلىأنْنفسيملْتدْكزأنهنا

هدْهاعتباريقصمد.بهلاهاعْيرأحْرىضورةبأيةأوالصووة

هنهرحلةقيامأنيأوالأحْر،البعضبىعنبعضهاهنفصلةالمرانجلى

نأفالواهَعتمادًاهلهاالسابقةالمرخلةانتهاء.يمنىالمراحلى.

بعضعنداليومحتىقائمةهازالتمثلاًالأولىالمرحلة

بمضفىقائمةهازالتانهابلىالمخطفة؟الإنشانيةالمجتمداف

الممكنوهنتقدهَاهافينسانيةْالمجقمعادَ"كفرفىالحياةجوانب

الحدينلأالمجتمماتفىالخرافيةوالرواسمبالبمَالِامنكنيراوجاع
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ا!رحلة.ئثكالى

تصورالىيمللىعاهةالإنسانأن.علىالأنيملِةهفهومهـلقوم

القديمالإنممانوأن،لذاتهبتصورهشبيهنحوعلىالخارجى.العالم

الكونومظاهرابطبيعة،قوىكلالأرواحتقمصفئلِعتمَدكان

كانتلوكماوالقوىالظواهرهذهلَصورأنهحدابىالمخلالفة

هنالكوقفىهافكلالفردى،وكيانهاذاتلتهاْلهاانسانيةكائنات

ملالهلنسانيةخصائصذاتحيةةكائناتعندهتعدهؤادأوظواهر

ذلكفىبماشىءكلفىوتسكنشىء،كلىتملافالأوواحتمافا،

لهاأنهاتصورذلكوعلىجماداتط،نحننعدهاالتىالأشمِاء

الكمِانهذاتسكنووحَاهناكوأن،عليهتبدوالقىالمادىهظهرها

تممْحالأَرواحأوالْيرَوحهدْهأنكما،اوادنفطوهْقونشيرهالمادى

انها.المياديةالأشياءلطكالذاتيةوهقوهاتهاخصائصهاجمنِع

وتسمد،وتفضب،وتكرهوتحبوتققارب.وتقباعدوتقفملىتحس

ةآنذاكطبلِنيًاأمزاالحقلقةفىذلككانوقدوتضممو.وتقعاطف

--0111يههوتفكيرسلوكههظاهربمضفىولعله-الإنسانلأن

ضوءفىبهالمحيطالعالمث!3لط-ْيفهميمبإيمالآقالىنفسه
َ--حب-

علىومشاعرهخبراتهيمكمسوأنبها،يمرالتىوالمواقففخألأت

الطبيعلأ-فىحدثأوفعلىلكلىيصبحثموهنحوبه،منايالنمياء

منلاءفأنا.بهتمرالتى؟الأ-تاثهو،أفعالهعلىقياشاهدف

قاوئ،ليقرأه!انماالمكقب،درجفىلأضعهلاالكتابهذاأكتب

هي!ئة.عضوأصبحلكى؟والدكتوراهللماج!ممتيررسالالتئوأعددت

ألتفكلِرفى؟سلوبأا.هت!نافإذا..،هكذاالجاهعةفىالتدرش!
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علىفردئاعقابًاالإنسانأصالباذاالمرضيصبح،الطبيعةإلى

للمجتمحجماعيًاعقائايصبحفإنهكوباءانتشرإذاأما.ارتكبهاثم

عقائاأيضًاوالهزائموالنكباتالكوارثوتصبحكثعيرة،لأسب!اب

وتراصاهحرهات،أوهحرفااوتكبواألْبمعلىللمجقمعجماعيًا

ذلك.علىالأممبهةمنبكنيرحافلى

والكاثناررَالك!نيةالظواهرإلىينسبالقدلِبمالإن!سانكانلقد

بلى،عندهالموجودةنفسهاوالإئفعالاتوالنوازعالقدواتالمختلفهَ

والكائنالطَ،الظؤاهر،هذهوبينبمنهالملاقةأبئيتصوركانانه

بينالقائمةالعلاقاتنمطعلىتسلرالبعضقبمضهاوبينوبلِنها

و)1القديمالإنممانفذايخمَلفهل،هفاوالسؤالىالنفسهبم،البشر

اننى؟االزاويةهذههنالمعاصرالإنسانعنلتأيلوو(وففَاالبدائى

لأنههنلأ؟الأوتوييسلِلعنلمهنافمنكنيزا؟نختلف!مأنناأظن

ومن،صعبةجاءفالأسئللألأنالاهتحانيمشهلممناوم!تأخر،

عليها،سخطهعنمبرًالِستخدههاالتىالأشياءالىيلحدثلنمنا

نأإليهيخيلىلمأو..منها!فِصيه!يبِهفسهعاأو،عنها3وضاأو

لفملِالأزهَاصوالوروجمصوأوالشمسأوالمَمرهعحوازايتبادلة

رآهاالمماثلةمننوعًاهناكانإذاالقولينست!...خ!لِإَذتغن!

سلوكأ،الكونهذاتملاالتى؟الظؤاهرالآشيت.ءوبينبينهالإثسان

نإالقولالنَىتالِلوودفعنَاوهو..الخوهشاعر..،وأحاسيس

وتفيراتها.اطبيمةأحدالثهتمْشيرحاول)البدائى(ألقديمالإنسان

ألإضصقْبحَياةشبيهةبيصاهَالطبيعةهذهتمتععنناتجةأتفاعلى

ذاتها.الظبينةير!بالذىالماقل
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وأوسعأعمذهنيلأعمللِةهنجزةاالايكنلمالتفسمِرهذا!ان

النظزيلأتلكاكمَشا!ظالىأدتالمَىهىالممليةهدْه!انهدى،

الدالمتفهمفىكني!زاأفادتتاالتى-الصمالاللأنظريلأ+الكبرى

بنا.المحمِط

حمِاةكىم!ملأالتنييرببتبربهاالننىالظاهرةكاثماوكلما

وت!وقعاتالبي!نيةالظواهربينالاختلافاشتدوكلماالإنممعان،

وبالوصولىبهااهتمامهؤاد،الماضيةخبراتهنتيجةهنهاالإنسان

فىونسلكأعمالفا،نمارس-الحقلقةفى-انفالها،تفمملِرالى

هذهأبونولمل،الماضيةتجاوبن!هنمكتسبةخيراتوفقحيالما

،حدودهداخلونعمِشاللِه،ننقمىالذىالكونأناكقاثمافالخبرات

إلىءنتتبأأنلنايمكلنذلكوعلىوالاستمرار،الانتدظامعلىيقوم

وأالمجأثلةاخمَل!فإذافيه،تحدثقدالتىبالتنيرات-كبيرحد

ألقلقأ-صابناوبمِنوناثماهده،به،نمرهابينالتطابق

ذطوقمهنكنلمماتفسلِرنحاولىأنعللفاوأصبح،الحيرةواعقرتتا

نلجأقدوحيننذتتا،خبرمجلىاستجدومابه،المنبولناسبقمااو

أصمابتتاالتىالمَلقحامينيخرجظالذىالخرافىالتفسيرالى

وال!نمعورالراحةمنحالةوصولاًالىطمأئيننتا،بددتالتىوالحيرة

علىلِدلأويشيرللكيونابطبمعىالنظامأنلنعلمإننالأهاق،با

بشتىعليهالمحافظةالضرووىهنكانولذا،وثباتهاستمراره

لِرتبطأنهكمانغسه،الإنممانأجلىهنلِمَومان!ماأنهذللفةالوسائل

قادرأنهالإنسانيتصورقدهناوهنواستمراوه،وناثماطه،بحياته

استيمالبعنسكجزإذاخاصةالفظام،هذافىالتححكمعلى

7!ا
http://www.al-maktabeh.com



والفباتالانقظاماطارفىتفسيرهاأو،تحدثقدالقىالقفمِرات

أوكالسحركثيرةطرقباستخداموذلكبهما،يتصفاللذين

لِريده.هالتحقيقويوجههالإوارلَه،لِخضعهاخفيةبقوىالاستمانةْ

العالمفىشىءكلىيتصوو+هَبلهنذكرناكما-المادىوالإنسان

شىءكلهْىتحياألتىبالأرواحهليفَابالحياةمفعفابهيحيطالذى

كلِانه،لهبأن-ذاتهالوقتفى.يشعرأنهالاشىءكلىوتتقمص

علىقادر"بذلكوأنها!اشلِاء،لالكعنتمافاالمستقللِنووجوده

لكفهووغباته،حَاجاتهوفهمالمالم،هذافىانخاصمكانهادراك

نأكماهنتظم،بشكللهيستجيب،لاقدأنهيدركذاتهالوقت!ى

أنَأراداذاما،باثمكليملاهاأقعليهكثلِرةوفجوالتثخراتهناك

أحياقفى+اضطرفريماذلل!وعلى.طيبةأهنةحياةنننفسهيوفر

هدْاازاءالتحدىموقمْهيقمْهأنالفجوا!هدْهسذأجلمن-كنيزلأ

يدوكلاخفيةوهَوىهفهوهة،غيرظواهرهنبهيحفلوهاالعالم

لاذلكهعلكهوسيطرتها،بجبروتهماويشمرأليقيقوجهعلىكنههـا

لإخضاعهاهحاولاتهعنيتوقيفولاعليهيا،للتنلبالسنىعنيكف

وحاجاته.،مصالحههعيتفقبمافلهاللتحكمالجهدوبذلى،لإرادته

بمابالضرورةمحكوهًايظلىللك،هحاولاتهوفىهذاسميهَفىوهو

ينتيصرأناستطاعوهاظواهر،بهيحيطهمايميهأنعقلهأستطاع

يخطئوأنهرالَهيصيبأنعكليهكانثموهنعضبالتا،هنعليه

تمْسيرتابلؤرحاولوقدهرانة،لىلفمنهلهراتينجحوأنصرات،

فىوالرسكبلأالنباءالىففسبهللخرافةأشاشاعذّهالذعىألخطأْ

.الذاتعلىالعمليةغيرالمحافظة

I IA
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الىينتمىالذى3كنريرز"جيمصالشهيرالإنساقعالمكملوقد

نحوصكلىنفسهالنوضتاليور،أبحالثضهدتالتىنفممهاالحقبة

فريزو..لاحظلقد.ما

لِفرقأنفىيفشلىتايلور"عند"البدائىالقدلِمالإنممانأقأولاً:

عالمهفىلنىءفكلالطبلمة،وراءوه!هالطبيعةبينواضحًاتفريقًا

التىالطرقعنخاطنةغاهضةأفكارالىيضودههذاوأنصنمخص،

بينته.فىبهايؤثرأنليمكلن

مبنيةناضجلأغيربسيطلأفلسفةلديهالإنممانهذاأقوثاننا:

التىالأشياءوأقألصمبمِه،ينتجالشبيهأنخاطنين:هبدأينعلى

.الأخرىفىمنهاتؤثركلتظلمرة،ذالَاصلةتريطهاكانت

هائلأكضاالذفبى!أ،الغصدنالشهيركتابهفى"فريزر،ذكروقد

يمنلانهنا،فقطاشِنمنهانختار،اليهذهبماتصورالأهمكةمن

:ْذكرهماسبقالللنينالمبدأين

النوعوهذان!أهtative!خ!icالمحلااةنكلىالقاثمالممحر-أ

ما،لشىةال!لوبالأثراحداثيمكنأنهعلىالممحريصَومهن

Rainالمطرصانحفالمماحروتمنيله، Makerلِديهويحركيرقص

الرعد،لصوتمحاكاةتقرعْالطبولىبينماال!مطر،سقوطليحلاى

كماالمطر،يهطلىَكىةخاصةأغانأو،معينةيعبارالتطهوويتممَم

كانألِاعدوتدملِرمحاوللأالسحًرمنالنوعهذاطريقعنيمكن

صووته.تدهيرطرشعنالعدوهذا
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التىالمظاهروبمضالسحرهنالنوعهذابيننريطأنويمكننا

الأهرنزيدولكىتقدهًا،المجتمعاتكثرفىحتىالأقتمارس

أق"فريزو،وصفهكمابالمحلااة،السحرمنالمقصودفإنوضوحًا

وأالممالالةهىيمارسهالذىالإنممانمآربلتحمَيقالوسمِلة

وأبتمنمِلنفشههويقومأقبمعنى،التشابهعلىالقائمةالرمزية

الواقع.فىتحقمِقهايريدالتىالنتيجةوتقليدهحاكاة

فىالحياةهجالاتكلفىتستخدمألطريقةهذهكانتولقد

لمدوه،صووةيرصممكاقفالمحاوب""البدائيةالقديمةالمجتمعات

بحرقوييقومللقتالى،خروجهقبلىالمدوهذاتمكلدهمةيصنعأو

أنهدهتقدًا،سيفهأوبرهحه،الدهيةهذهطعنأوالصووةهذه

سوفيهانفممههوهذافإققمَله.أوعدوهحرقفىنجحطالما

يفعلىكانوكذلك.الحقيقيةالممرىاحتدامعندالعدولهذايحدث

الخروجينوىألتىالمفترصمةللحيواناتدهلِةيصنعحعندهاالصائد

سهمنرألْههمتقدًابرهحه،يطعنهاأوبممهإمهل!لرهيهالصلِدها،

ولابها،واطفرعليها،التفلبفىسينجحوإنهالحيوانالَا،هذهعلى

بمضتتبمهالذىالمملول!عنالحقيقةف!المملوكهذاي!خطض

دبوسأوبإبرةينقبنهاالورقهن،عروسَا،يصنعنسكندهاالمميدالَا

وحرقىالحممد،لدرءالورتجةيحرقنثم،الحاسدينلعيوقخرفَا

يخملفلاكماعنه،تحدلماأنسبقهاوهو،الحاسدةألميون

!فيخرجعندهاالمماصمرالإنممانسلولدعننفممهالمملوك

عدوانءعلىاعتراضأوالأهريكةالهيمنةعلىاحتجاجهظاهرهَ

ووهوزبما.أعلاههماويحرقوؤسلئهما،صمورفيمزق،.اسرائيلى
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الإنسانسلوكعلىي!بق-رأيناكما-نفممهالمبدأان

وماأحدالثاهمنحولهيدورهماهوقمْهعل!ريصدقالفعاصر،

لتحقمقوتوجيههافمِها،المَحكمفىورغبتهظواهر،منبهلِحيط

وهفاهيمه.ورؤاههصالحههحتتفقنتائج

5بالتأثيرأوالتأثيرعىالممخر.ب Sympthetic Magicنوعوهو

لَضفىجميناالكائناتأنعلىأساشاويعتمدالممدى،الممحرهن

ترتبطالمَىايأشياءعلىوقوتهاوخصائضهأسماتهاهنبعضَا

هنها.جزةاتاثهكلأو،البعضببمضهاصلةذاتهأو،البعضببمضها

الكائنلوازمهنشىءأوجسمهنجزءباقمداءيمكنفإنهثموهن

وأالمممر،مفلواخضاعه،عليهالسيطرةلِرادالذىالضخصأو

نأذلك،غمِرأويممتخدهها،التىالأدواتأو،الملابسأوالأظافره

لِرادهالقحقيقثمِادتهأوتمميلرهعلىوث!درة،عليهقوةلحممب

هفه.

فىههئادوؤاالممحريلمبهنالنوعهذاأن"فريزر،زعموقد

عُذكما،للعلمسلفَاباعذبارهاليهظروأنها!رافة،أنواعهعطم

نأالمممكلةلكنالظواهر.تحكمثوانينلصياغةهبكؤهحاولة

صمحيحة.غيركانتأنحدثالقؤانمنفذه

ألتأثيبرىالممحرلهذاهتمددةحالإتبمَحليلثمنااذاأنناويذكر

كبيرينأساسيينقانونجينلأحدخاطناتطبيقًاكلهالوجدناها

عقسألأفكارارتباطالىيذهبالذىالقانونبذللدونعنىللتفكر

بواسطةا!افكلارارتباطال!لِذهبالذىوالآخرالمممابهةطرش
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الأفكاربينربطاان.المكانأوالزمانفىالتجاورأوالتماس

ريطاأنكماواللقليد،المحاكاةعلىقائمًاسحرًاينتجالمتلنطابهة

سحزاتتتجومكانَاؤمانًاالمتجاووةأوالمتماسةالأفكاربينخا!ئا

بالارتباطالخاصةالصبادئوهذه.للكلمةالضيقبالمدنىتائيرئا

باكياتيلصلىفيماتمافاأساسيةحمًاوهىذاتها،حدفىجيدهَ،

للقانونينالصحمِحالتطبمقاقحال،أيةعلى.الإنسانىالدمَلىعملى

الأخ..سحرًاينتيجكنهوالخافيالتطبيقأماعلمًا،النهالِةفىينتج

للعلم.الشرعىغير

الذينهمالسحرةبأنلِوحىقدلاكنريزر"اليهذهبماان

أنبمفىتتحصركلهاالم!ثمكلةوأن،الارتباطقوانييناكتشفوا

الماثمكوكهنولكن،الإفراطمنبنوعذلكعممواعندهاأخطئوا

فعلأ.ذلكعفىقدأنهفيه

نحنفمِماالأهميةفىغايةنراهأمرالىيشلِرذكرناههاكلىان

الواقحتحليلىيشنلهولم.يشنلهلاالعا:ىالإنسانأنوهو،بصدده

خيؤفيهلماالواقعهذاتوجيه-يشنلهومايزال+شنلههالبقدو

ذلل!وعلىله.هتاحةطريقةوبأية،وظروفهلقدراتهوففا،وصالحه

غد،والمكانةالأهميةهذهالسحراكت!سبلماذ!نفهمأنلنايمكن

أهممِةكرهالعله+ثميرةوساثلىهنواحدأنهذلكةالعاديينالناس

الىخلالهاهنويهدفون،مصالحهمتحمَيقعلىبهاْيستدينون-

المميطرةهنبهاويتفكتونلهم،بالنسبةأكنرسهوللأالحياةجعل

ظواهرهنأومثلهمباثمرهنالمَهديد-جا!مسواءلِهددهمهانكلى
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جعلىألىا!اقلىعلأو،الأولىالمقامفىيخشونها،طبيعيةأوكونية

هتسقة،طيبةوالظواهزالكائناتهنغيرهموبمِنبهنهمالعلاثة-

ومقطلباتهم.هصالحهممع

،السلوكهنونمطال!ر،هننوع-الحقمِقةفى.السحران

علىفقطهقصورَاولسِى،الناسهنكيرةفناتبينالانتشاوواسح

حطالِنالوالموالذين،المتعلمينغمِرفىهحصورًاأوهنهم،الماهة

وأولنكهؤلاءمنكثيرًالأن+للنقافةالخاصبالمعتى-النقافةهن

لاعتمَادهمانعكاسَاتمدسلؤك،أنماطويمأوسونبأفكاريؤهنون

اتقاءأوهرجو؟،مصلحةلتحقيقباستخداههسواءالسحر،ف!

وراءهاعالممحيمذاهلىالسحرأنخاصمةهحممل،ضرر

عاهة،أفحياةفنىَوالفِاهضةالخفلِةبالجوأئبويتملقالمحمموسات،

خاصدة.الإنسانيةالتجريةوف!

لتحقيقوسللةالسحراستخدامالىيلجنونالناسأنذكرنالقد

هنليت!وقعونههاهحكبيرحدالىيتفقهاوهو.الخاصةأهدافهم

هنالتقرببذلكونمنىوشمبئا،دينمَاثوبَاتكسى،أخرىممارسة

واقامةالنذوو،وتقديمالأدعيةطريقعنوالقديسينالأولياء

عنأهدافهمتحمَيقيحاولونبالسحرانهموالمقاماتَ،الأضرحهَ

الاستجابةعلىالخفمِة،والقوىالطبيمة،فووَماعالماجبارطريق

بهم،بالتبركي!حاولونالأوليافىاعتقادهمكنىوهم،لمطالبهم

يساعدوهمكىجألْبهمإلىيكت!سبوهمأنلهم،ألهداياوتقديم

مصالح!م.تحقيقعلىاخميارهم*بمحض

iYr
http://www.al-maktabeh.com



منبإوادةتت!علقلأنهاةمضمونةألمدحروسائلأنكليرونويدتقد

لايمَوفرمماسِمتخدمها،التىوأدواتهتعاويذهتأثيروقوهَيسمَخدهه

اذاماقاصمدهميعرفلاالذلِنوالقديمممِنبالأولياءالمَوسلىفى

نأيممتطلِحثموهنلا،أمقبلتقدوهداياهونذورهأدعيتهكانت

لهاالأستجابةسيتمومطالبهسقتحقق،هصالحهكانتادْامايتبين

ق!الهرينيهـوبْوقآخرينوقدسِمينأولياءعنيبحمثهأنعلمطأنأم

قَجقيقفبمتفاثمللاالممارساتأنالممحريعتقذرفى.معاوئتهعلى

نتيجةالاورائها،هنالمتوقحانجاؤفىت!خفقولا،المرجوةالشائج

يكونقدهضادآضرسحرنتيجةأوالممارسةفىخطأارتهـاب

.تأثيزاأقوى

غمِرخاصطهوالسحرعاهبة،الذهـافةنتائجأن-والحقيغة1َ

!لاهرة،المطلويةالنتيجةالىالإنسانلِصلفقددائئا.مضمونة

أهمأنللانتبأه،المنيرفمنذلكهومح.المرالَههئاتالمِهايصلى

ألدقلبهلقصفهاوالممتقدالقالممارسالتطهذهاسقمرارأسباب

بفاءوتأثيرهابصحمهاليؤمنبحيثالتمممِم،إلىهيلهنالبفترى

لها،هشاهدًاأوفيهامشاوكالِكونلاقد،قليلةأهطةنجاحعلى

يؤكدونزملاءأوأصدكتاءروايلأعلبىلهاتصديقههْىيعتمد!ائما

يكوقوهَدهنها،المرجولَحققلمأحْرىحالالةهنناسئِاصدحنهأ،

11فدهامشاوكاأوعليهاشاهذا

Alfredللمان"الفريدائماركىالالحرافالْاثمرا Lehmanعنكتلئا

تارلخىلسردألكقابنصفاهنأكلروخصص"
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هنالأخيرالجؤوخصصوالضرافمِة،السحريةالمعتمَداتعن

للدقلىالسحرية"الحالاتسماهلماسيكولوجىبمحليلالكابهذا

،Magical States of Mind«.

بشكلالخرافةتتتجالتىالمواهلىالجؤهذافى"ليمان"يوضح

أهميةوتأتى.وسيطرتهاانتشارهاعنالمسنولةوا!اخرىصبدئى،

يقحلم"ليمان،أنهن-هنهاالأخلِرالجزءخاصهة.الدراسةهذه"

المواملىهلفكدراسةصموبةعنالخادعةالتصووإتتلل!أسرفى

وغطاهاالزهن،ضبابحجبهاالتىبا!اصمولىهنهايرتبطهاخاصة

فإناليها،لِطمنننملجلأالىيصلىكىأنهأدركلقد.المتراكمترابه

الممروفي،السيكولوجيةالمبادئضلىوئلِسىبشكلىيعتمدأقعليه

خلالها.هنهـلستتدَجبها،يممتدل

منكييزاقدزاوأولاهابهابدأالتى-المبادئأهغشمج!طئت..-

ائن!حصةْوهَو-!تى،رمجْنصْألتهكدآثوة،ْبأخطالِرتبطهاالاهقمام،

.الأناليهسفشير

المقلق!ابلييةعلىمرجمزًاالمِهاتوصملىالتىالنتائج"ليمان"لخص

قأعندهشِإ!مخاوكلماكةمتدسث-تعونجلبتأثبِنلخطأالإثممانى

نتيجةجديدهنخلمَ!قد،بالفملىكذلكوهىقيلى.الخرافات

أفكارهنتحملههاانق!اثمارهنذلكتلاوما،الملاحظةفىأخطاء

هااأخرىناحيةوهنهناحيةهنهذاغاهضلأوتصوبىاتخاطفة

ضربوقدللقحيزوالفرضى،نقيجةوتحريفالتاتشوهاتمنيصيبها

عن.عليهاحصلىالقىالشهاداتخلالىهنذلكعلىأمملة"لمِمان"
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علىوعلاهالَااشاوالَهطويللوتجتاعتبرقيالتى،"المذنبات

هنأنهوذكر.هقوقعهَغيرأحداثوقو!عنتقبئونذؤا.همجزات

وأ،خارقةاشمِاءفيهاوأواأنهمالناسيتخيلىأنالمستغربغير

ووحوش،مرفوعةوصملبانهقطوعة،وعوسأو،براقةسلِوف

باعتبارها-الأعمالأغلبفى+الظواهرهذهإلىنظروأنهضخمهَ،

وا!افراد،المجتمعلِصيبنحسدائمًاهاظهوويعقبوأنهلنعؤم،نذر

وجودأن-ذلكفيهحقوهو-"ليمانءلاحظالسياقهذاوفى

عملىهن+الأقلعلىجزئنماءكاقوانتشاوهاالممتقداتهذههمر

"الانتقائى،،أوالاختيارى""النسياننممميههاأو،الذاكرةأخطاء

علىبرهانا!باعلباوهاذكرتالنبوءاتمعتتطابقالتىفالأحداث

لمالمَىالأخرىالأحداثبينمات،التوقعاتأوالنبوءاتصدق

وتتس!.تخبو،ثم،خاطفبشكلالأذهانفىتلمعفإنها،تتطابق

!ائما،فحسبإ!نجنههـك!يخزةايثالإد،عند"ليمائي"ينوقضولم

وأكد،للخرافةالأخرىالسيكولوجيةائجوأنبتت!عإلىأيضناأشار

بذلكمتبنئا،الأشباحفىالاعتقادأصلهىهعينة،أحلاهًاأنعلى

"ليمان"آراءأنوالحقيقةتايلور"،"ادواودلموقفهشابفاهوثفا

كفاهلهأتيحمتالتىالإهبريقيةبألمعاوفوئيقبشكَلتزتبصهكاسا!

إتبالمعتضفصلةذالتاتجاوبعدةأجرىثتعدنفسههوأنه

الخرافية.

شكلالخرافةأنهوالأساسى"ليمان"موقفإنحالى،أيةعلى

هىالخرافيةالممتقداتكلانبقوبهعبروقدالخطأ،أشكالمن
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ببنمكلىلوحظ!للظواهر،خاطئةتفسلِراتهجردالالسِدتبداية

أخر.أونحوعلىهلائم،غير

وافتفسير"ليمان"ذكرهالذىهذاهلنقساءللملفاولكن،

بالنفى.ستكلونالإجابلأأن+كثلِرةلأسباب-نظن؟اللخرافةوكياف

كلىأننفبتأنظروفأىتحت،السهلهنليممنأوضحفا،فكلم!ا

خطأ.هىانماخرافة

هرغوبسكمِرأوصعبًاأومحيزاموقفالِواجهونعفدماالفاساق

الذىسلوجمهمبأنللتممليمهستمدينيكونونسوفهحزنجًاأوفط

ألاَخر"،وجهف!ابمِدأصابح"فربرأوالخمنمب""لمسهكلبه،قاهوا

خرافى،سلوكهوانماالعبارا!"أوالكلما!لبمض"الطفظأو

!ةلكوهحعقلان!ط،أسمم!أىال!ىلِسممَدل!خرافىهصقدعلىقائم

كئاأقوهوهنا،آخرتحفظثارو!ىيما،!علوفيبم!طلونفإنهم

هىرانمافردئا،سلوكَاأواعتقادًاليمسالشرافاتهنكبيزا

بها،وهمترفي،وجاهزةهقبولةاجمَماعية،وهمارساتاعتقادات

هذاأنونظنخطفها،الىاشاواتأولهاحاسممرفضنْهفاكوليمى

أيضنا.لِفسروأن،يعللأنيحتاجالجانب

كلىورذمق!ائمة،خطأالخرافالَهاعتبارفكرةتظلىحالأيةعلى

الخطأاستبمادالىيميلونهمنكنالاذا،عليهاالادترإضاتْ

لاهذافإنوانتشارها؟الخرافةنشأةفىمحوويًاعنصرَابادتباره

دورًالالعبالخطأمنمتمددةأشكالاًأننفكرأننابالطبعدِهنى

وهمارساتها.ألنمكالهامنكليرواستمراروتموينها،نشأتهافىههمَا
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أوللظاهرةالعيانشهودوواياتفىالنقةنتيجلأالخطأيأتى!د

بالطبع.أخرىأشابالىبالإضافةعنهاالمحكىالضرافيةالمماوسة

عنالقيمةدراستهفىصالحعبدالمحسنالدكذووويورد

ريماهنا،بمضهانوودكنيرةأممالة"والخرافةالملمبين"الإنممان

)1(.بصددنحنهاعلىلدلالاتهاالإسهابهنبشىء

تممحفىالقاطنينبالناسحلي،6891عامهارس3يومهانمأءفى

لككف!لهمتجلىاذشديد؟ورعبهغريبهوسأهريكيةولايا!

وعذدئذالفضاء،فىرصسهمفوقيحلقطائر،"طبقالمنيرةالليلة

تصفوراحتالمعفية،الحهاتعل!الهاقفيةانمكلألماتانهالت

نضمرتالتالىاليوموفىبأنفصهم،وشاهدوهرأوههاللمممنولين

أجهزةراحتثمالمين،رأىالقاسرأه.هاوالمجلاتالضخف

الذى"الفزو،ذلكعنهنيرةأخبارتقديمفىوالتليفزيونالإذاعة

غريبة.هخلوثاتتحملىطائرةأطباقهلِنةعلىالفضاءهنيأتينا

فىوبدألَطالأبناء،بهذهوالحكوهيةالعلميةالجهاتاهتصتولقد

وانبفقاليوبمهذلكهساءفىالفاس0وأهاالقىالمملوباتكلتجميع

وطبيعى"فولسكاب،،صفحة004هن!رفىيقعكبيرتقريرهنها

بلىبمضههأوالتقريرذلكفىجاءهاكلنعرضىأننستطيحل!أننا

.الظاهرةلملكوصفأدقهنهنلتقطأنيكفى

"مدمسلمملة.والغرافةالعلمبينالحائرالإنممان:صالحالمحممنعبدد.111

الكويت،4والأدابوالفنونللنقافةالوطنىالمبلمى3350العد!د+،المعرفة

.021-02؟صص89941يولميو،2ط
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الذىالطائرالطبقلذلكبرشوهاتوهزودطويلخطابفى

العجيبالحدثهذاتصفسيدةْراحتههارس3ليلةْفىظهر

خرجتتينيسى،بتوقيتريعًاالاالتاسعةالمهاعةفى..تمام:فتقول

وفى،ونتحدثلنتمضىالخلاءالىالعضاءبمدوالعمدةوزوجىأنا

النريى،الجنوبالىالواقعالأفىَالىببصرىرنوتهالأثناءهذه

أكبركانضوءلكنالصماءههنينطلقهضيناجممئافرأيت

لاهح.نجمأىمنوأوضح

بدأ،رأيتهابرؤية!ئتمدةبىِلتزوجىأئ!؟خدها.إصمرت

المَوس،يشبههصماوفىيسيروكاق!رويلمعئرينضحيكبرالضوء

يشبهوهووأهَربهكبرالأقانههناهويقترب،ألوانهلِفيربدأفم

تتراصالجسمهذاوعلىهعملاقةطائبرهَجمممأوضخمًا،سيجارًا

وحبممناتماسكنالكنناالبالفة،دهممتناذلكفأثارهريعةنوافذ

الجسمبدأثمشديد،بحذرالمضهدهذاثرقبهـأخذناأنفممنا،

وقفناولمد،العمدةبيي!!!-دزاويهءمتىالىْلمجهالطائر

بعدبىحلتلكنهنممة،ولاكلمةولاحرجمةلاصاهتين...وقتها

وجودبسببأنطارناعنهنيهةالجصمهذااختفىاذصدهة،ذلك

فجأهَارصسناطوقي!هربهاذاثمالأثمجار،بعضى

ل!خىالفريمبا،ألجصمهذانوافذأعدلكىفضولىدفعفىولقد

أعجمبظواهرالىعيناىتطلعتأقبعدالحرةهذهطردت

كانالطائرالجصمأنهنلاَذلكهناهلَماهنى،اليهافشدت،وأغرب

اليناأقرببأنهشموزاذلكأعطانىولقدغر!ب،هعدنىبرشذا

92،ْ-طبضرا!ةالانصان
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الممفلىالسطحعلىلينمكسذافتضوءلناظهرثمنمَصور،همأ

-.اعممأدىحدعلنى-الضوءهدْاانمكاسلرجعومدالجممم،هن

فل!ستذالَه،الجسمهنكانويماأوالصَريبهَ،إلمدينةأضواءال!

ذلل!.هنهقكدة

الكيرهَالنوافذإلىبعينىرنوتعندهالبألنةدهاثمتىكانتولمَد

منالمنبعثيالضوءأشبههوأوساطح،بضوءتبمثبدأتالتى

هخلوقالَاوجودأتبمِنءأنحاولتولقدهالداخلمنالمضاعةهفازلفا

الوقمظ،.لضيقأسمَطعلملكففىالجممم،هذا4:إخاِأخرىأشياءأو

للجزءالمبدَئىء!ت!لجمِب"ان:فتقولذلكالىالمميدهَتضيفأثم

نأحيىفى،طولههنلأ%5حدودفىيقحالجشمهذاهنالمضاء

الصادرالضوءأنأؤكدأنوأودهظلئا،يبدوالخلفىريعهحوالى

طائراتتاهنوالمنبعنةالمتمَطدلاالأضواءيضمبهلاالجابممهذاهن

هنذيلأوراعهينفثك!انمنهالخلفىالجزءانثمتحليقها،ألماءفى

أهاالطائر،الخمى!هذامؤخرةبمرضالذيلىهذاوكاقضميفة،نار

ضوئهفىأضعفوهووأصغروبرتقألىأحمومنفَببزيجالنارله!ث

نوافذنا،.هنالمفبثالضوهن

الليلسكونفىتمائاأصفيت،لقدآخر:جزءفىالسِيدةةوتقول

ولقد،الإطلاقعل!شمِفاأس!محفلمهمممفا،أوصوتًاأصممحعلفى

يكن.لمقكيذافالجمممحياقىرهيهَْهْىئنحَص!إن!أحندر-هدْهكائت

أدْهنا،قريناكانأنهخاصة،واضخاأفلزالمممنناولؤْكاقهطائرة

أوخداعْقدمألفعلىترْيدلاهممافةإلاوبينهبيننايفصللم.ن!كن
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فيمنالفاسيقبيقكمافاحمفاخطأهفاتخطئجبلهاالفطرقد

حينفىهممعمقمِم،خطفىنتطل!الطائيرةأنذلل!الىيضافبمد(5

ذلل!.بعد-واضحًاظهرولقد!وس.هلتوئاالجسمهذاهمماركان

وعنل!ئذفشميفَا،شيئًاعنالَبتعدأنجذتقدالنريبةالمركبةهذهأن

!لقد،وراع!الجمهمهدْايتركهالذىالناوىباباثصريطعيناىتطقت

لمولكننىهندفعة،نارهنبييباهؤحْرتههْىأرىأنأتوتحثت

وريمالمعائا،ؤادثلىالنارىالأثرأنلاحظناهماكل.ذلكألإحظ.

النطل،.منألمندفعةالنمرانلعمقرؤيتتانممِجةاللمعاقزيادهكان!

كلتعللأن.تحاولىالسيدةأنالاحظ،الخلفهناليهانفظرولْحن

خاطَفنةِكانمتألَعليلاتهاكلولكنالأهوو،بكلىعليمةهىوكأئماش!!

ذلك(بمدلناسلطضحكما

عنويبتمدلِنطلقءالمضىالنفاثالجمممهذاأخذالنهايةوفى

الأشجاريلاصمىَهووكأنجمااللِناهيئحتىفمنميئا،شمِئاأبصاون!ا

عنللأبداختفىوبعدهاالشرهَ!،الشمالىفىالواقمةْالبميدة

الأنظار"ا

دقيمَةكانمظوأتلماووصفهاخطابهافىالسيدةأنبدالقد

كانمَأانهاالمَقريرفىوذبمر!ذلل!،ِهنأبعدلأمبتْالىثموأهيظ،

محقليلأطمافاتقاولتوأنهاهطيبةنفس!ةوحالة،جيدةصحةفى

ولم،هلوسةحبوبتأخذلمان!هاثم،خفيفةكحوبيةهاثمرويالتهبمض

البصصر،تزيغأوالمضلى،فىتؤلرالتىالأدويةهندواءتتناول

الناسبنقلأتتمتعأنهاوكيفالاجقماعىههربمزهاوأوضحت

؟،؟"
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راقبتعندماتمافاومفقيهةهتيقطةكانتأنهاوأكدهتواضرامهغة

قبلىمنل!اتفدهدلمالذ!الطاهرةلكل!شديدينوأهتمامبحذو

هفمِلا.

رأته+-كصاائجسم!ذاْتوضديحئارسئاخطابهات!ضمنولقد

،عشرةنوافذتمَراصجانبمِهأحدوعلىهسقطلِلى،كمفطادفجاء

حنلالىالفطرعلىاهمَمامىْانصمبلقد:هملقةكقب!الزسمتحت

+أجزمأكادألْئىالاذاتفا،الفوا.مْدْفمكلغلتىوليمسالفوأ!ذهذه

وضعوهْىبنطأم،وهتراصلأهمناشنقةكالْعظالنواثذْنجأن-دْلكوعْم

فمكلوذاتتمافا،واضحلأكانتافوافذأنتكيدىمحأهْقى.همممتو،

طائراتتا،جوانبعلىتتراصالتىالنوافذهنأكبروأنهأهحدده

النوعهنكانوبماالش!ءهذاأنذلككلهبنتستتتجوأخيزا

كافْتربماأوللتجلدممى(،صمناعفاقحرًاأتقصدجلإًا""الممرى

الخارجىاالفضاءهنقاثدةسف!فة

.ا!لوملمحأل!وراهلو!صأ!لة!فتزلم!لة

تكنلم"هارى"!التقريرفنىالمستمار)واسمهاالمميدةكلكلكن

بلوالمطولي،ْالدهيقا.لوصمْاهدْاهروصمْتالتئالوحيدةهى

دربخةعلىالحماصلة"إنيبزابيمغ،هىفهاسكيرها.عشهراتهذال!ط

تخصصها.هْهْرعفىبالتدريم!تقوموالتى؟الملومهْىالدهكتوواه

خأصةأهتماهاتف!أإققتقول:الظاهرةهذهعنبدووهاتكب

المممالماهلأعليهايطلقوالتى،المعروفةغيزاطائرةالألنميإءبهذ.
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لِكونأنليمكعنلا!إبليلل!هل!هفىرأتههاوأن،الطائرةالأطب!اق

االطائرةالأطباقهنواحدًاحقيمَةكان.بل،طبيعيةظاهرة

ويدْأترألت،.؟لماثوضمِحفِارسنًاالمِزاب!ممثا.دقدهتأنريمد

خلاكهنالمحلق0.ا!لجسمهدْاالىتطلمتانهاخطابفاف!تحؤوو

فظهرالم!جردتين،بدينلِهأْترهَبهدْلكبصدثغْراحتممَرب،متظار

لكنهاالدذلْب،أوألاثمهألبألىأثربهينةعلى.بدءذى+جمأدئ!ا

دْلكهلتفىوألوالْة-وحركلنةفنطهرهدْاك،أوهدْايكونأناسنبمدفَ

الأفق،هناثتردبهأنبعدثلائةأجساهًاصارالجمممْهَدهذ!ص!ا-أن

ثمالمرتقالىهبينهاألوانهاتراوحمتادرلمَدس!رعته،منْؤأبطأ

الثلاثةالأجسامأدط+تمَولاكما-الفريبمنالاْحمر،ثمالأبتِصْن

شديدببطممننحَركئهاكالْتلاْهنفن،نجوئتمنمكيلكْىتحلقص!ئت

ألمفمرهى.الشمالىاتجاهفى

المحلق.للجلمدمتطلقلكىإليزابلِثالإسلتطلاعحبدكْحولقد

تكروتولقدمع!ها،كانتاقويلأبطارلةمنمحددةضوئيلأش!مْرة

بشفرةيجاويهالمالجمممهذافىأحدةالكنأربملأ،مراتالاثعفرة

الجمممممنلَسععلمأنهاأيضنابدورهاهىأكعدلتولقدمماثللأ،

أشهررحنمسةسظال!رعنالبالخكلبهالكن،الإطلاقعلىصموتا

هووكأنما،نفسهعلىوتكومتمددلثمالجمبمم،هذاالىنظركَد

ا!كلالباكثلزالأنخاطئةظن)وهذاالموتحمَىالخوفمنيرتعد

دورها(.لعبتهفاالمصادفةلتكلقنوثَد،الحركةهذهتضلما

\+
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نفمم!إنليانألل!زةهقووصف

حوالى"فىصاحبهايقولىوفيها،انديانامنأخرىرساللأوتأتى

للَقعالنافذةهننظرتانديانابتىقيتالريحإِلاالماشرةالساعة

رأيتثلالثا،أ"ودقيقتمِن.وبمدالوائىهعبرفيئرجسمعلىسكيناىْ

لِتصايحونهوهممنزلى،الئيندفعونعمىوابنوعمتى!كلمى

قدوجيرانهمإنهموقالوا،رأوهالذىألطائرالطبقعنويخبروننى

قصير.جدوقتفىالأفقافيا!افقهنيمرقىوهوشا

قممفووَيطيركانألمحلقالاثمىءهذاأنجميناأكدواولقد

قليلةأدهازاعنهميبمدكانلأنهةبوضوحرأوهوأنهمالأشجار،

بميدحدالىيشبهوفوبعد(فمِمايتضحكبيركماخطأ)وهذا

هنألسنةيطلقكانولقد،أجنحةدونمنلكن،طائبرة.نفاثةجِممم

المشاهدينهقلاءجميعواتفق،الخلفوهنمUVاهنتتدفغنيران

نوافذ.بعدهَامزفيكانالجمدمأنعلى

أنهلهذكرهَدعمهابن"انقائلاَ:ابرسالةلالكًكاتبويضيف

أنهملوالفوافذخلالهنالجمممهذاركابلِرىأنامكانهفىكان

العجيبالجمممدذاأقالرسالةتابمتمتجوأخيرابجوأوها،ْجلسوا

اطائزاطبفايكوقأقلابد

الرسميةالهيناتلدىألِضناتجممتألمَىالنرسةالتقاريرومن

افمتملتالتىالنارأنالىالفظرألفَأن"يجمبه:هرسلهيقولتقرير

حريقًاتكنلمالمنطقةفىألموجودةوا!اعشابالحشائاثىفى

بلخولقدهتفرقة،مناطقفىاشتعلتلأنهاعدةةحرائقبلىواحذا،
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فيهظهرالذىاليومصباححتىحريقًا72-علمتكما-عددها

وأرجو،الحرائقتلكفىالممببكانأ.نهوأظنالطائر،الطبقهذا

هرةالجصمهذاهكلظهراذاعملهلِمكنماالىترفمدونفىأق

المركبةهذهشاهدواالذلِنالفاشمنتضالحقمَهولمَد،اخرى

8...واسمَاطهاتتبعهاأوعليها،الناراطلاقيحاولواولمألطائصة،

الخ.

ولكلبالننات،ذلكبددتمدالظاهرةهذهتصفالتىوالتقارير

اتفقواقدالجميحل!ن،الآخرينوصمفعنيختلفوصفرأهاهن

طائرًاطبفَاالاليسالمحلقالغريبالفمحفهذاواحد؟أهرعلى

نL-وأنه،فمتىأل!وانذاتأضواءتتطلقالنوافذوهنذواف!ذهبه

.الأرضهنقررسًا

والأساطمِرالحكيالِاتمناذقودعكهالناسبعضرأىطبمَاهذا

ذلك،بمدابناسكلألممظعلىتترددالتىوالمبالغاتوالتعليمَات

عنوالكلتبالممَالاتيؤلفونالذينالكتابأمَلاممنتتممابالتىأو

لعابلهلِسيلىدخلاًعليهمتدركتبأوهىالطائر8الأطباق

يصمورهاكماالماثموهَة،بضاعتهملِعرضواأنهمهمكلبل(،المؤلف

خبزهم.ويكونجمبهم،لروجويهذاخمالهم،لهم

ال!يقلأيفص!لم

أنهاالفاسكدالىَ+المحيرةالظاهرةهذهأحدالثاتجمعمطَلمَد

كنرصفحاتهبلفَسجلفى-الطائرهَالأطباق"فصيلة،منكانت
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لدىأنهنابالذكروجديرقدهناهأنشبقكماهأربعمائةبن

الدفاعوأجهزة،الجوعىالسلاحذلكفى)بماايأهريكيةاْلحكوهة

والهلناتالصركزية(،المخابراتوادارة،البحريةوهلفات،الرادارية

هننجلداتلصارجمعلوهاالصجلالتاهذههنلديها-الدلملِة

تتعرضجميعهاوهى،والجمالالخيلبحملهاسَوء8هجلداتفوقى

خطًأيممسونههاالىالناسيرجعهاالتىالظواهرهذهلمنل

.الطائرةبالأطباقى

،الناسأواءاختلفَأقبعدالعلمرأىنقدمأنالأنولحينا

علىعبنالِشكلهدالاختلافوهذا.وتقديراتهمأوصافهموتعددت

أوالجريملأكخبراءهناالعلماءاناذولَعللِلها،بحنهاعندالعلماء

تختلفالشهوديأهتوالفإذاحادثه،يحققوقالدنلِنالشرطةرجال

الباحنلأالعقوليهضللىأوالجهو؟،يضتتهما8والوصفالمَقديرفى

للظواهرتقديرالَهمفىالناساختلاف!رهالكن..الحصِقةعن

عنيدرفوقولاهرة،!اوللِضمهدونهاعنلمماخاصة،المألوفةغير

أ!رالمثيرةالظاهرةأنذلكالىأضف..هذِكووًاشمفًاأسمراوها

علىيترتبوقدالمفهاهد،نفمميةتغيرقدالمدهفمةأوالمخلِفة

آخرإلى..وتقدلِرالَهرفلقهفىارتباكأوأحامبيشة،فىخلطذلك

وحمماب.حممابألفالعلماءلهايح!سبالتىالأمورهذه

وبهضخئا،سمِجاؤايشبهالذىالطائر،،الطبقهذافما..إذن

الأشجارهَممفوقويحلق،الأرضيةالحرائقهـلطلىَهمضاعةنوافذ

جاءْكما-الموتحقىورعدتهاالكلابخوفويسبمياصولتأ،دوق

ألعيان؟.شهودأكَوالىأحدفى
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فىالناسأرعبتالتىالحادثةأوالظاهرةهذهتمليلأنالواقع

والدفاعالأهنأجهزةفىللمممنولينوسببتأهريكية،ولإلِاتتممع

أنصلحلِحنتصور.هماأبممطتعللِلله،حدودلاوهوسَاهتاعب

كانتدأنهاالحقمِقةلكنطائر،لطيقأتهاعلىأجمعمظقدالناس

نرندا

هذا؟زوندوها

الاتحادمنانطلقالذىالروسىزوند..الرابعزوندانه

عامهارس3يومأى+المشدهوداليومذلكصبلِحةفىالسوفييتى

وما،مثيرةهيئةعلىنفسهاليوممساءفىللناستجلىثم+6891

بعدلهنتدرضسوفقاتلىخطألولاالهينةبتلكيظهرأقلهكاق

قليلى.

يطلقهااللَىالصناعيةالأقمارسلسلةمنواحدالرابعفزوند

موسكو+أعلفتولقدالكونْالخارجى،!تشافالسوكْيلِىَالاتحاد

لهليتخذصمناعيًاقمرًاأطلقتأنها.-ذاتهاللِومهذاصبيحةفى

الحاملةالصواويختشبَفلأنالمقر!ومنوكان.مداوًاالأرضحول

نأيبدولكنالأوض،مناطلاقهبمدمافذرةفىالصناعىللقمر

منأطلقتالذىالهدفتنجزفلمبالتجرية،حلقدفتئاخطأ

هأخرىمرةالأرضجاذبيةمنطقةالقمردخلىأنذلكوتبح،أجله

بسرعةالعلياالجوطبقاتفىالهوائىالغلافخلالواندفع

جباراحتكاكذلكعننتجأنبد،منهليصماحدثوهنا،رهيبة

هائلاوتفاعالىذلكفأدىالهواء،جزيناتوبينالرابحزوندبين

!ما
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تبعماثم،توهجهفصلَسببتالمَيالحدودإلىحراوقيدرجةفى

سكونالتىالنوقدهَالناويشبهكنيفشررانطلاقمنأيضًاذلك

فسبحتهتمددة،اجزاءالىانمَمر0انفصالال!فأدىعدة،بألوان

الأجزاءلالكأنللناسفهيئالأخرىبجوارالواحدةالفضاءفى

طائرا!طبق"أوسيجاوفىمضاءَنوافذالاليستالمتوهجة

ذهفمًاوتهيؤهمالففسية،الفاسوحالإتالبصز،خداعلعبولقد

طائر؟،بأطباقالأرضغزوعننهارليلىيسمعونهاالتىللدسكايالتا

ولمدير،الأوصافاختلاففيههئادوزاوغيرههذالعب

"الطبىَرأىانهقالىهنفمفهم...الواحدةالظاهرةفىالمسافات

علىيينطلىَكانأنهأكدمنومنهمالأشجاو،قممفوقالطائر،

زوندأنالحقيقةلكن،آلافخمشةأوألفلِنأوقدمألفاوتفاع

وأ،الأرضسطحهنمتزاكمِلوا02ارتفاععلىيسبحكانالرابع

قدماألف004حوالى

صنعهنجويةلظاهرةالصحيحالحلالململناكَدمفمَدوهكذا

،للناسوتوضيحهالشرحهاالعلماءيتوصلىْلمولولْصْممه،الإنسان

وأجهزة،الناسأفواهفىلهولأصبحآخرهلنمأنالرابعلزوندلكان

لفسجدسمةمادة،المثيرةالأخبارلِحبوقالذلِنوالكقاب،الإعلام

الأذهانفىتترسبقدالتىوالأساطلِرالخزعبلالتمنمزيد

صناعيةأوطبيعطِظاهرةكلىيرجعوقكَدوعندئذهالزمنبمرور

دكورلنايصفهاكماءظاهرةوهىانطائرهَ،بالأطباقمايسمونهإلى

هارثاردبجاهعةالكونيلأوالفيزياءالفلكأسلَاذمينزلى"دونالد"
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الائمكاصرقيأوالائقلابباسمالعلماءيمرفهاالجويةالظرو!

Temperatureالحرارعى Inversionاليومذلكف!الهواءكاقاذ-

ساكنا-مَدم(0009)آرنولدعليهيصركانالدتىالارتفاعوعلى

دْلئههنلعلىتساعدأنشأئهاهنالشروطوهدْهوصافيأ،

لام!صةأجممافاآرنولدظنهضوئىخداعوتكوينالإنعكاس،

.كالأطباق

س!فايأه!ريكيةالجويهَالفوالتاملفاتالىدرجمِوبئوالذين

نفريرأولى)وهو.وأطباقهأولْولدحاللأعِقهفصلإًتفريرًايجدون

آرلْولدنقدلراناأنالنىالنفزيرهدْاويشمِرالمجاك(،هدْافىظهر

لِبكنالذىالترابطمنلْوعفله!وليمس.وهتتاقضةمتضاوي!لأكاثمَا

البصر!ىالخداجأوالالتباسانث!8ممنىلهابنتيجلأهنهنخرجأن

سبهفبما..بعدهاأوحركلفاأوالظاهرهَهدْهلحجبمنفدببرهفىظهرقد

قأالاحركت!ها،فىجدَاوسريعةعنه،بملِدةهوظنهافحلِثالخ،

وأبطأمنه،قريب!ةكيانتأنهايوقنونجعلتهمللصمشوللنتصريحاته

كداذالرايغةزوندخدعةكمفلذلكفىيمَصوو،.مبيالها-كانمما

ألْهح!لنِوهْى،جذاقبريبًاكاقالخيالي"طبقهيم"أنالعيانلفماهدو

...تفاصممِلهاهنكثيرفىتضماريتاأقوالهمانثم،جذابعلِذاكاق

ضحطِوكَعآرنولدالسلِداناستخلصقدالتمَريرأنوالنليجلأ

مْىمللاالصحراءمساهْرويمَحكماالحراؤى،الألمكاسحدعلأ

.السرابخدغة-

قديمًاللذاستجلتالتىالطبلعيلأالظواهبرهدْههكلأنوأبواكَح

يريطوقنراهمولهذاالباثمري،العمَلعلىئفيلاًارثالاترْالىوجدينا
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كوكبعلىراصدلصِنبالنسبةواحدخطعليوؤحلىالمشترىهن

الأريعةالكواكبتجمحالىالحدثهدْايميدهنوهناك،الأرض

الضياْء،واضحظهووومَقهاللفاسفيتراءىواحد،خطفىاللاهعة

الخ.الأوض..هنقريبهذنج!الىتزجمهثالنةنظريةوثمة

الفلكعالمىباوكنسونوجونكلاوك،دافيدهنكلاأنالا

بجامعةالفلكىستيفينسونريتشاردهعبالاشتراك،لندنبجاهمة

نحمانفجارإلىالمنشو!وبحنهمف!الحدثهذاأرجعوانيوكاسلى،

ألفلكعلماءدونههابفحصذلكمنتكدواولقدالوهَتهذلكفى

الممماءهعنيسجلونهاكانواالتىالعاديةغيرا!احداثهنالقداهى

،مق.01بينهاالفترةفىجديديننجملِنظهورالىأشارواإذ

فىانفجرقدالنجممينهذينمنواحدًاوأنالميلاد،بمدا3و

ذلكهنالنلاثةالعلماءتحمَقولمَد،المسيحفيها-ولدالتىالفترة

العلماءأنوطبيمى..عويصةوفلكيةحسابيةعملياتاجراءبعد

ثمولممانهاالنجومهذهأمثالانفجاريممجلونالمِومحتىلايزالون

الكونيةالانفجاواتلثلكيكونأندونهوتها(،عل!لةV)دخفوتهـا

وأحدالط.أمورهنالأرضفبىيجرىماعلىدلالالته

بالشصارقارتبطتكنيرةطبي!عيةظواهرهناكأنوالحقيقة

خي!رفاتحةالظواهرهذهْبعضاعتبرواالناسأنكماوالكراهات،

لالكنْالملم،ونحسفمؤم،نذيرالأخربعضهاأعتبرواكما،وبركة

بطلإفييرتبطظهورباانبل!ذلل!،منأوهذاهنشيفًافمِهايرى

تكلوينها.علىتمطعدخاصلأ،
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الذىالعصرتوافقانتىالحديظا!اساطي!رمنأشطورة"انها:بقوله

هْيه،...لبيض

نج!ة*الم!ةا1

منالأطباقىأساطيربدأتولمَد،بدايةأصمطووةلكلأنوطبهمى

بينمااذه.أرنولدكينثيدعىْأهريكىأعمالىلرجلىعابرة8كضاهد

9عاميونيو4Yيرمفىالخاصةبظائرتهيحلق+"كان Lyمنبالضربا

هَالغريبةظاهرةوجوديكَشفبهاذواشنطنِ،فىرينيير.جبل

طابورفيظعلنىالجبلىقممهنجدًاقريبةتطيركانتلقد.!!كنها:

،بالأخرىلكتصق8واحدكلكأنمالىوبدت.خمسةلأدياقيمتد4

تقحرفوكانت،الأطباقتاثمبهأجممامهنتممعلأعددهُاكانولقد

ببراعةتهبطثمالجبلى،هَممهنَقملأث!طريقفاثابلتجمماببرانكة

سطوحذاتكأنتإنهائموهكذا،...ترتفعثغألمنخفضات،فنى

هىوكأنماالشممى،أشعةتعكسكانتأنهالذرجلأاولإهمةهممتوية

فىِهنهاأسرعهوفاأشهدلمأننىأقرراننى..هصقولةامرايا

"احياتى

ثم،الناسبينوأذاعهالكلامهذاأرنولذالمميدنشررعندها

الإعلانيلأالدعاثمِةطريقتهاوعلى،الإثارةهنبنوعالصحافةتتاولته

3ولالاا8الطائرهَ""الأطباقاسمالأجسامهذهعلىأطلقت،الخاصة

Saucersالسرابهننوعهىانما،بطائرةهىولابأطباىَ،هىوها

وهذهظهووه،هيأتخاصةجويةلظروفنتيجةظهرالذىالخادع

913
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لاشكوأئهاوأهميتفا،هَدسيتهالتقكدخاصمةأجداثويينيينها

الخوارق.هنخلأرهَةأو!جزة

الشرقىفىظهرتالقى"الفجمة،أنذلكعلىالدالةالأهمالةوهن

..عطيمشأنالناصىبينلفاكانالممميحهولدوصاحبتثجأهَ،

قبلىالبمنمريةللعينيظهرلمالبراقىاللامعالنجمأنْهدْاهمدحمِح

الممميخ،0هولدقربحقايظهرأنيتصادفلكنفى!السماء،!

+.ْدْلكبمداحْتمىثمْهولدهألماءهنىلممانهفىهكذاو!أ

لامْهمآحْر،رأئايروبئالأفورهدْهتمليلهخ!لمكلهْىالعلماءلكن؟

بالأ.حدالثارتباطهاينكرونلكنهم،النجومهذهأهفالىظهورثكروق

كفاالذىالوتتفف!..ا!احداثهذهمكانةكالْتههما،لأرضيهَ

معقوليتبليلبريطافينةعلمطِهجلةفىظهوالدراسهَههذهمْيهفعد

وأرجعتهلحم"بيت"نجمةاسمعليه"الناسيطلقالذىالحدئهيذا

انفجرنجمالى-الفلكسكلماءمنثلاثةيقولماحسبلحىة

والنوفاNove،نوقآ،باسمعلميًأيعرفماوهوالسنماء،فىوقتذاك

فىفجأةو!لمعيظهرنجمعلىالمَدماءأطلقها!مميه!هَديمة

الكونيلأوالضيزياءالفلكعلماءيمرفكم!ا.النجوملكنالابمماء.

النجومفمولد،وليلةيومبينفجأةههـذاتظهوأنيمكنلا.يَخعيذا

الممفين.هنالملايينبمنالتايقدرعمرإلىيحقاجتكوبههاإو

صاحبممأالتىلحمبيمَهنجمةإنتقؤل:نظريالتهناككانتلقد

لهذاالصارمةالضواسنمناسقتنقاءولاصهجعزةليمستالممدلهيبمفولد

وقوع!إلىاللاهحالجسمهذاثنلهوريوجعقدبل4ال!يبمالكوفي
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أوردناهاالتىالأمنلةهتهأهامقليلأنتحوقفأقْلنالابدوهنا

يلى:مالنلاحظ

الميانشاهديقولهمااعتبارالىعافاان!ثمانيًاملِلأهناكان

تمائيا،صمحيحغيرأمروهو،النقضأدرالشكيقبلىلانهائئادليلا

وأواحدحكىإذاأنهفالحقيقهَ.،قبلىشىذثتالِىألنبرناولعلنا

السابق-المنالفىكماالطأئَرةْءالأطباقرفلةعنهثلاًهجموعهَ

نإبلىحذت!ء.عمامعختلفةحكايةحكىوبماواحدككأقسنجد

الظاهرةعنسيحكى+الفردىالحكىحالةفىءثفسهالشخص

وفى،مختلفةفتراتفىهمعددة،حكايالَانفسهالحدثأونفسها

هِذاوليدى،الأولالحكىسياقعنلَخمَلفويماأخرىسياهَات

دارسوويعرفهامقرو؟حقيقةهووانضااكتشافا،أوغريناالأمر

الميدانى،الجمحمارلدمواالذين)الفولكللور(الشعبلِةالمأئورات

ال!فمعبى.الحكىأشكالهنوغيرهاالحوادسَهجمعخاصلأ

فىالاخمَلافأوالتمددأينمن:نت!مماءلىأنعلدِناكانوربما

لعلناأوا11كَليلأكانإذاحمَىالأحيانبمضفىالتعاوضأوالحكى،

إنماوأىمنكلأننثصؤرلماذا:القالىالنحوعلىالسؤالنعيد

الىتحتاجلامُسفمة،باعتبارههذاونأخذذفسهالشىءشاهد

نقاشى؟ا

السمعلِةنظمنانعدأنناعنناشناالتصووهذايكونقد

ؤأمناظرة-المشلَركبالحممننسديهقدمااوءوالبصرية

لتسجسِىاجهاؤأؤ،كَائحَاملِرألأليهَأنتسجلِلننظممشأبهة
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خادع-المشابهةأو-التتاظرهذالأنذلكةغْيروا!يقلأالصوتى،

الأقلى:علىجانبينمن،ومضلل

نظمناالىتصلىالمعلوهاتمنهائلةكميةهناكأن:اكأول

لاولكننا،واسمَيقإظفْوعلناحاللأفى.وبصريةسمعية.الحسية

عمليةتقمثموهنتمطه،أوالفئ!الكمهذااستيعابنسلطيح

سنكونفإننا!الا،بهالاحتفاظلنايمكننماراخت!تأوانتمَاء

نعرفلاالاَنالىأنناوالحقيقة.احتمعالهيمكنلاحدالىهنقنين

أمرأئهذلكالدقلأةوجهعلنىالإنتخابأوالانتقاءهذايتمكيف

لكنآخر،الىموقفوهنأخر،الىانسانمنويختلفجدًا،معقد

فهمه،يمكنحىَ.المشكلةحلدونالأهر+تبسيطيمكنوبما

itالأولياءأحد"هولد،أوشمبى،"سوقفىهثلاًوجودنابحالة

فىوالتتوعصاخبلأ،والضوضاءشديد،الزجامحيث..المَديسين

هذههفلفىصادفاهعماالمانحكىاذاهاذاكهمِر..شىءكل

وأتققيحأوتصفيةعمليةسقمَمأنهنقوقع؟المواقفأوالأملان

لمبرزواهتماهاته،هنهماكللحالةلَبعَاويسمعيشاهدلماترشيح

هقدهةفىليصبح؟والتنقيحالتصمقيةبعداختيارهتمالذىهذا

لتكونةوأصواتهشاهدهنالأخرىالأشياءتدهجبينما،الصورة

البميدة.أوالقريبةالخلفيةفى

فىيتممرالأهميةفىأخرهساولأهركهزانتعرضاننا.النانى:

عْيروالصورالكاهلة،عْيرالمملوهاتأوالمعلوهاتِهنالشظاياللك

فمههفعمِاثىالذىالوسطهنالمفالأل!القىالمشوهةأوالواضحة
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وأضعلفأ،بصوتهناواحدليمسقدفمنلاً..حولنامنالعالمأو

لاهممافةمنيراهأو،واضحغيرهِراههاشحعنهترددًا،يبدو

نأاما:موقفينأحدأهامنكوقالحالةهذهفىهفههالقحققلهتقيح

تقيحأخرىهطوماتلفاتقوافرحقىالفم!ءهذاعلىالخكمنرجئ

وقد.دائظهتحققًاأوممكفًاهليسهذاولكنحقيمَته،نعرفأنلنا

ملحانذار،-انهالينابيهاوصلىالقىوالطريقة،الهمسهننفهم

هاذافْخمقأنإ!يصب!!-إمتتا.ل!و!ناهنلأ،عطصرأوخطربوجود

تَناوخبصتجاربناعلىذلكف!ىهعتمديناناثم!ص!؟اصتألِكهصنأ

غموكاملة،وصلفتاالقىالمعلوهاتأوالمعلوهةلأنالماضمة،

عنالناش!نةوالن!فرالَهالفجواتبم!*عقوبناتقومسوفوعندثذ

ليمسالحمنأننرىوهكذا.ندردًالحقيقةأندونالمملوهاتنقص

هوادمنهعقدتركلِبهولهانمافحسبايجابيلأاستجابةهجرد

الخاوج،هنتأتىوهفبهإتحوافز+هفهاجانبفى-تقضمنهقعددة،

تجاويناهنهخزونناهنمنلَزعةأجزاء+أخرجانبفى-وتتضمن

علىبدورهاتتوقفوالخبراتالتجاربوهذه.الممابقةوخبراتتا

المعلوهاتوعلىناحيةمنالسابقةالأوليةالحممييةانطباعائنا

فقطتتملقلاألمعلوهاتهذهوصنلى.أخرينهناليناالمنقولة

،سحرةصىبمعَتمَمفَأنتتتعلقولكنهافح!سبهالحقيقمةبالأشياء

ذلك،الىوط،وهعبصأت،غريبةوظؤاهروهردة،وعفاهـلتهوأشباجه

.المعتقداتبه!هساصثْترتبطوأنماط!وسعنوبممارسات

حاجلأفىشئسفأللخطأعرضةالذاكرة!ب!+ألطهن-ذكرنا

لت+
الفكرةأنالىناثميرأننودذادثالوقتفىلكففاذلك،-حيد
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لعِصننه(لؤهفرهالىعلىأهَدام،آثاوأنهاعل!،الذابمرةعنالشائدة

هحتهاقدالفكرةهذهأقيريالذىالرأىأنكماتمائا،صحمِحة

جمير.حدالىوخادعهضللى4الحياهَرلاحأؤالقهااو

هطتقوج!القىالقغييوإلظأز"الدراساتهنلمهلسلةأوضحتلقد

لَجربأجريتوقد8واحد!انوقلَخضحأقالصمبهنالذاكرة

ألحوالعِتجاهمولاحطههاألىبالإضأقة4المجالىهذافىكنيرة

هنإليهأفمرئاهماالضيعيىهالحكحضن-؟صصك!ثوغيرفمأواثسير

ص!ح!حَةيهشفىتحيدثالتىالتغييوالحَ!يعضأقاجملنمافوتمَ.كَبلى

الأحطف!هالمضتوئاالحمىبنطرةصلةذاتكانمَهمنلاً،

يعضىرلمواةيحلنفأقلِحدثالمنالسبيلىكنملىوالمواقفأ،

هخمَوعة+هواقفأوأشياءأخرونهـهضيف،والشروحالقفاصيلى

هنكنوألائتباهيصتينمِرالذىلكن!ر،تفاصيلحكلهمهـلضمنون

قتضمنألتىالتعقيلعمليالتهنيحدثأقلِمكنماهوذلك،كلى

محهققفؤَأو8عجيبةأوغرلعةتبدسوكانتأشياءأولموادتفييرات

وهَوايفاك!بووحدةاصتحدائاهِتمبحيثأضرىوأشمِاءمواد

وأالطعؤتحلىفقد8قبلىهنالأهوعليهكاتمماأكفرمنطمَفا

هـهصالطلاو8البصاطاأوالطائؤاليحصانهـج!!الصاروغ

هو!عته8!اهجذااليطلىهـلصبح8البللوريةحإإلكرِةالكومبمِومتز.

ا!طويواجهشجاغا،كونهادت،.-هنم!وسيهههنمحبوبًا -،-

ى!للوصمولهسبملهالِملمى0دمَوهَههـ!نذللث،إلى:ماوالقيلأنة

الضرر.بهلَريدالمَىالفمزَبرةالصَو!ىضلىالأئتَضاو
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صيلةذاتالتنيرالَاهذهطبيعةأننسممتجأنبالطبحلن!هـلمكق

هنل.عليهالممميطرةوالإهتماها!فمِه،الحلا!ىيميشالذىبالإطار

الناسبينتتتقلىوإن،تحدثأنيمكنالتفيرات،أوالتمدلِلاتهدْه

القجاوبأظهرتكماأخر،إلبىانممانهنالمملوهةتقققلىعفدها

خاصة.والإشاعة،عاهةالحكىعلىأجريتالتىالكليرة

علىالإنساقبتوقعاتالتلاعبيؤثرأنيمكنأخرىناحيةهن

المَأثيريمكنكم!،سمعهأورآهأنهلِطنسكماالحكىفىأسلوبه

وهواقفأحداثًابهايفسرسوفالتىالطريقةعلىنفسهبالأسلوب

الىبهيؤدىهحدد،سياقفىوضحاذا،هميننحوعلىوخبراته

الواردةالمملؤهاناأوالصملوهةأساسعلىْالقفسيرمنواحدلْوع

"أحمد،كلمةورقةعلىكبفاْادْافمفلأالسهالَى،هذاهكلهناليه

اصممليعرفبعممرعة،الورقةه!ذهالىينظرأنهاانممانهنْوطلبنا

كيرةتجاربأج!يتهوقد"أحمر"سلِقرؤهافإنهالسقوب،اللون

فىهعينةجوانبأو.يفسبرلِدركلكى؟الإنسانتهينةعملياتعلى

التوقمالتهعهتطابصَةأوهناسه!ةبطر!قلأ،عالمهفىأوبينمَه

فإنهبالطيور،علاقةلهاكلمةمنلاًليمىلأنهيئقدكاناذا،العاهة

ماذا"يمامة"،أنهاعلىالنغ(الكنيرة)المرأة""نماهةكلمةسيرى

"سحّارة!كلمةفسيرىبالممفر،علاقلألهاالكللمةتكونلأنهيئ

صكلى-لهاهعنىلاكلمةوهى،"طابرة،ثلملأأدر"سيارة،،أنهاعلى

.وهكذا"،طائرة5أنها

ا!رد،رأىعلىالتأثيرعلىكنيرةتجاربأيضًاأجريتكما

وأكدتهزهلائهأوأصدقائههنالأخرينوأىالىيممتمععندها
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ليصتالؤبوق!ربلىعلىأقدام"آثاوأنهاعلىالذاكرهَعنالشائعلأ

هحتهاقدالفكوةهذهأقيريالذىالرأىأنكماتصاهًا،صحيحة

كبير.حدالىوخا!عهضللى4الحمِاةرياحأؤالمَهاأو

يهاتقومالتىألتنيواتأقالدراصاتهنسلسلةأوضحمَالقد

تجربأجويعظوقدواحد،لقانونتخضحأنالصعبهنالذاكرة

ألحوالعِتجاهمولاحطههاأل!،بالإضافهَالمجالى،هذافىكنلِرة

هقأفمرتاد4ِهماالميعبِى،الحكئىض-؟ع!لمتوغيرهمأوأنسير

ح!حعَةيثوفىتحدثَالتىالتفييراتبعضأنإجمشافولَمقبلىْ.

الأحدع!فألىالمضتولهالحعىبنطرةصلةذالاكانتهنلاً،

بع!،وواةيحدنخاأز،لِحدلثالفنالىسبدِلفعلىوالمواقصْ،

هختوعه4هواهَفاأوأشياءآخرونويضيف،والشروحالمَفاصظِ

كنوهنIVنتياههصتنمِرالذىلكن!و،تفاصمِلحكيهمويضمنوق

تتضمو،ألتىالتعقيلعملي!التهر،يحدثأقي!مكنماهوذلك،كلى

هعهقق!ؤأو4عجيبةأوغرسةتبدوكانتأشياءأولموادتفييرالتا

وتوابفاْكبو4وحالع!اصتحدالةيتمبحمِثأضرىوأشمِاءمواد

أبرالطعؤتحلىهتقد8قيلىهنالأهوعليهكاقمماأكفرمفطقئا

هـمصالطلاو؟البصاطأوالطائر،الحصانهحا!الصدالوغ

ثواصمته4هْىهجدص!اليطلىهـهصبيحالبللورية،الكرِةحإ،ال!كومبيوتز.

المخاطويواجهشجاعًاهكونهاحض،.-هنص!رسيه،منمحبويًا س4-سي

مأللوصولسييله.اِلملمى!قوهـتلى!ىقذلك،الىوماوالفمِلأنة

الضرر.بهلَريدالتىالضنرءةالقوىضلىالأنتصاو
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الاستجابلأإنىهيالينيكنونونالأفرادمنكنمِرًأأنالثجاربمذه

وههاإلجمماعة،أفرادبقيةبهايستجلِبالتىنفسهابالطريقنة

أنفسهمهـبئأخر9لِخضعووبماغرياء،اعلبارهمللجنبواثهلكلفعلوبئ

الجيفاعة،أفَيزادمنعْيرهموآ؟هاوأوابالْ!للاقنتاع!بهمدعن

كىةهمينةظروفتدَ،هائلىضفطمنعليهميقعمانتيجة

الىأضدفنافإذارفاهَهم،هنغيرهمهحالخطنفسفىيممميروا

البمض،عئدللتصديقق!ويةرغبةتتشأقعينة،حالاتفىأنهذلك،

سبهجيبهَأوخماوقةهمينةأفمياءبأنقويةتدوقعاتةثمهن.وتستثأر

لإجادوعقلنا!نفممئاههيأالمزاجسمكوقوعندئذ،تحدث+سوف

المَوهمات.لتلكوالمناممبةالملائمةالتفسيراي

ا.لإوادة،مسلوبهق!رًأ،لِنيشأنيتقبلأدناالإنمهماقعلىيصمب

هطلق،بشكلىهصير؟،يحددوأن،حياتهعلىيمملِطرأنعكلنعاجبْزا

هْىدْاتهتحقيقعلىوالقدرة،الحياةهْنىالإصعثمرارهشمةفقفوالا

يستضزهْه.هستقبلىأويميشه"حاضر

تمملأو،تقهرهالتىالقوىتلكازاءالإئممأقفملىردودولَختلف

قدأوعليها،يثوبىقدهْهو؟هتمددةأشكالأ،-ْؤتتخذأوادلتهلدلحقعلى

سواءمهاجرًاسيطرتهامنبنفسهرالنجاةعنهاالإبتعاديحاولى

حلِن،الىما40يتكيفقدأوزمائية،أومك!انذ..ءق!ْهجرتهأكأدخق

عليه6تأثيرهامم،بهايخفمْاوطرفاواساليبلثمبلأَشنفصمههخترصأ

قدرنفاوكْؤ،قونطهْىيصَقدأحْريبقوئالاسم!مندا!قىأولي!وقد

و!سكل!معصفرأمكه،هْىوهؤاوْرنهظروهْه،ؤنج!اورْغلنىتكلدتةم!ثثعل!
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وأسبابها،واضحةتبدوالتىالظاهرةارجاعفىتتحصرالنانية:

نأهكلهنه،غيبيةاسبابأوسببإلى،وشائعةعامةمعروفة

عنبعدنابممبباللههنلناعمَابًاحدث!67يونمِهفىهزيمنتا

فىهَالعندها"الكبارالأئمةأحدعنهصكبرهاوهو،السويطريقه

فىانهزمنالأنناشكرًاهللهصلىانهمريديههحلقاءاتهأحد

ااشيوعيينإ؟صبحنااثتصرنالولأننا67،عام

ولاالسللِم،التخطيطعدمبسببلرعهبهسمَاهناالهزيمةهكذا

أفاضالتىالأصبابمنذلكغيرأو.الاستعدإدفىنقصبسبب

الله،منعقابهناالهزيمةوانماوالمؤوبنصون،الدحللونَفيها

وأخطائنا.قصوونابممببوليست

اذاالإنمماناليهلِلجأجاهزًاملجأًيعدالطبيعةوواءماسكالمإن

وسلوكه،تفكلِرهالخرافةتحكمثمومنالسبلى،امامهضاقت

هجتمعطِ.أوطبليعيةمَوىإلىينسبمالتفسمِركل،وسيلتهوتصبح

الغيبية،الروابطعلىإل!يعولل!الذىالتفكير،منالنوعوهذا

أدقبتمبيرأوله،مناصمبةالا،يحدثلماوعللأسببًالِعدمايعتبرلا

ناللمناسبةيمكنأنهشكولاالخفلِة،القوةَيدفىأداةإلاليس

حدوثمنذلكيمنحأندونبنيرهاتستبدلىانوللأداةتتنير،

بعملها،القلِامهنالخفيةالمَوةتتمكنأنلوقوع!ايكفىإذ؟الحادثهَ

فلاهناومننوعها،هنأخرىخفلِةقوةطريقهافىتقفوألا

وأعزوويمَمالممبب!هبالارتباطيهتمل!لئ!ولذلكللمصادكنة،وجود

غيبى.أصملىإلىالإلمسانتواجهحادثةكلىنسبة
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و01الحوادثوقوععلىتمملىالتىالاثمروطعنالبحثيتمولا

والحوادثالأشياءتلقىيتمأقذلكعلىهـسترتبوقومجها،عدم

مماأكنربالانفمالالمنتظر،أوالممتادتخالفالتىأوالمفاجنلأ

التعرفييصكنحتىطويلاًالأهريمهتنريظولابالدهشلأ،لالقلهايتم

على+تفسرأنيحدثثم،الخفيةالقويهظاهربمضعلىفيها

هذايكونهاوغالبًاما،شىءبوقوعايذانبأنها.العموموجه

سار.غيرالشىء

موجودةالخفيةالقوىأنيرىالتفكيرمنالذوعهذاكانولما

كلفىوالتدحملِريقع،ماكلىفىالقصديرىفإنهأماهنا،دائمًامالالة

توضيحأوشرحهااوالحادثةتفمميرالىحاجةلاوأنه،يحدثها

وماسلفًا،مقدرةلأنهابنفسهان!فمممهاتفسرأنهاذلكجوانبها،

ةالخرافاتفىيعتمَدونمنعندلهوجودلاالعارضالحادثيسمى

القوىمظاهومنمظهرًاالاليسالعارضالحادثهذاانإذ

السواء.علىوالصجتمعالفرديصيمباقدالخفية

الحادثلِكونأنالضرافةفىالصعتقدسلوكمنليفيرولا

بالسروربشيروأنه،النحسأوال!نمؤمعلاماتمنخالئاعارضًا

وهو،الخفيةالقوىآثارمنأثزادائمًافيهيرىكنهومثلأ،والسمادة

لأنه؟الأحيانغالبفى،والفرحالسروروهذاالسمادةهذهيخشى

المعتاد.الطريقبفيريأتياننجاحكلىويخشىخلِر،كلفىيرتاب

تمللىأنتحاو!متعددةونظرياتآراء-الحقيقةفى-ولَوجد

،سلوكأنماطاوممتقداتمنبهايرتبطوهاالخرافلأ،لبقاء
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تمَهره،القىالقوعىلالكعليوالائفصمارواهَعنه،تفييصعنالمادى

ل!حدهءالإئسانيسنطيعولا..نوازلْهوِنفْمَده،أرادتهوتشلتحبطه،9

لالكيواجهأئ!،قوتهتكنوههمااهَتتاعه،يكنههمامهالحقمقلأهْى

تتسترالذىالقناعأو،تحملهالذىالاسمكابئأئاها،العاتيةالمَو!

بهأ،تبشرأوتدعيهاالتىالأفكارأو،ترتديهالذىالز!-(أوورا"،

المجتمح-.صفحمنأمالطبلِمة،صدفعهنالقوىهذهأكانتوسواء

إلقلإي،ئلكلمواجهةالواضهحالإلِجابىِالسلوكالصجماتبد!ئافإدْا

الم!ضممونلأ،غيرونتائجه،الكبيرةلصم!بتهعليها،التورةبهونعنى

استبادتهالِريدحيثمنذإتهاحياتهفمَدالىبهتؤدىقدوائمَى

هعهيميمنىاوبه،يلوذمنوخير،خيره.فيهلمابهاوالتفدمرتنميتها

سناليبطمنذكرناهأنلبمبقماال!أمامهيعذلمففابمههالمجقمعفىخى

طئماالقهر،عنهتدكْحولاالظلإ،.صكنهتركْعولا،تمْيرواقعهلا

الى-الاسقمواكأعلىتصِفهأنهولَقدمهْلهأنلهالِمكنماأقصدى

!وإء-تغ،ا!مجتمعيةوأ!شروطالطرو!نففيرإنكْىأملاَ-حلِن

من6!وىبفع!أيضئادْلكتموسواءمعلْويلأ،أوماديةكَوىبفملدْلك

خارنجه.!كناومجقمعهداخلىمناوخاوجها،"منأوذاتةداخل

نأأو،!ائفاالفشلىلِتصملىأنيممتطيعل!الإنيمممانكإقولما

ممهمنولاًنصْممهيبدوأنهطلفا،وآهالهرذباتهتحققسكدمعنيرضى

كليسْمبأنالىيممدفإثهأماسه،تحققعدمأوالضنبلى،هذاعن

هنالممنمبقو!هذاإلىيصل!كفل!هاوهو.دْاتهخاوجقوي،الىهذا

إلى،وعْياتهوتحقىَ،إليهلِصلىالذىالنجاحأيضنايعزوالتفكير،
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وهذاالمين"،تشوفهلاؤمالجبينعلى"فالمكوبنقسهاةْالقوى

هولائصاصياعْته،مْىهويشتركولمهْيه،لةدخلىانتكتوبْلاْ

ائه..ينعرًايكونوقدخيزا،يكونوقدفيه،لهحلنلألا،عليهمقدور

تحقيقه.فىفاعلىأوعفهمسفولىغيرالأحوالىكلىفى

يواجفهفاأ!الحَملةبملةزاإل!أخسالخرشهفةوالعالجوطفنئكماالمقلى

الذينالباحنينكلىويجمع.واقعهتنييرعنعجزههنوثكده

الركودعصورق01علىالخرافى،والقفكير،الخرافةلدواسةتصدوا

والنقدىالعملىللفكروالممكرانجهل،وانتشار،الهزائموفترات

.كلهاهمنىهنالكلمةتمنيهمابكل-الحريةوافتقاد،ورفضه

الخرافى،والقفكيرالخرافةالىالإنسانلج!وءالىتؤدىسكواملى

وراحلأً.وتفمميزا،ومهريًا،هلجأ،

والظلمالسياممى،والاسقبدادالاجقماعى،القهرأقوالحمَيقلأ!ص

والحرماق،الأفضلى،الىالقنييرهنواليأس،المجهولهناكخوف

نأفيحقهالإنممانيمملبالذىالفكروسيطرةبالعج!ز،والإحساس

خائفانممانالىويحولهويخطئيصيبهؤلزا،فاعلأانشانايكوق

شروطبمهاقوهولالهحوللاشىءهجردبأنهولقنمههذعور،

عبارالتهجردهنوتحولهاوانقشارها،الخرافةلسلِظرةأساسمِة

ثموهنتفكير،ونمطخياتى،سلوكانى،عارضةمماوسالَهأوتقال

كلذلكسبيلىفىوتسقخدمانقشارها،علىتساعدمؤسساتتقشأ

اليه،تذهبهاشرعيةبهاتؤكدوطرقأساليبمنجعبمَهافىها
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عقلسكلىالنهميطرةكْىهىثمرنجيتهاذاتهألوفتهْىيهاوهوَكد

تفللفويتمالاستكائة،وقتعمقالجهك،يعمحتىهوحياتهيلإتصك

شىءكلىسيكوقآخر،واقعلحصابتفييرههيصدتحيلىهحيثهو!ح4

.الإنسانبهيح!لمماوكأفضلى8يوامهاخمِوعد!،ثيه

وتختلط،والحوادثوالأضياءالكاثماتتتضمابئاألخوافةوقى

هذاومنالإنممماق،ذالَاخارجبقوىِتخططكماأليعضهييمضها.

اذاذلكعلى.انتظامهاويؤصصىبناؤهاهيتكونوألانجتلاطكتضابحه

أعوزتهاذا-اليهاويلجأ،هنمطيعتمَدالذ!ىالإنسانإنتباه!متوعى

ذهنهالَجهادراكهاأوفهمها،يصتطعولمالطوأهو،احدكلا-هصعيل

مظهرًاالظاهرةلككوجعلغِرهرئيةهخقيةقوةوجودالى!ور3

وأهدتاد،غيرشى!لهبداكلماوهكذا.أليهاونصيها8فطعوهاهن

لكى؟الطبيعةوراءماألىفوزانفكمِبرهاتجهالعقلى،هعيصتقيملا

سبمبعنالبحثفىنفصههي!جهدأنثون8تبريزاأوت!عيرملهيجد

قألابدوهنا.الطبيعيةبالأصبابصكمِرهيصميهمَدفيمالهمَسعيوأو

هعنِزتمِنصورتينفنىتبدوالخرافةهنىالصيييةعلامَةأنتلاحطه

هتجر!تينت

الت!صوواتتفرضهالذيالزائفأألارتباطهذلبا*ولحى:

برجلهالبيتيدخللماذاالإنمهانهنلاًانهقالىكأن+الجماعية

انأوكاوثة،سلصيبهالبيتوانشؤم،ننيريحملهذاقإنكعِصيوصه

يتمكنولن،با!هارقصميصابالألِمنجانبهعلىهنملماذا*تصملو،

هاثئًا.توهًاالقوبم!وه

اهـا
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السِهذهبماواثتشاوًااهميةأكنرهالدلى،وتأثيرهاوانتشاوها

انهموتلاممِذهما(.هـلونج)فرويدالنفسىالتحليلىمدرسةْاصحاب

وأن،للخرافةدائمهصدوالناسبهايحلمألتىالأحلاماقيروق

البمضلدىالنفمىالصرضهوالخرافاتهنلكثيرالأولىالأصلى

والواهَع.الحلمبينللخلطإستمدادًاأكرًايجعلهممحا

كىالممتقدالَاةمننظبمعلىنمتمدالأنأنناإلى"يونج"ولذهب

قد!يئاالإنمم!انكانالتىنفسهاالإحتياجاتأساسىْبشكلىنلبى

يمبظأقفىالميج!تمعفشلاذاوأنهتحضيقها،إلىيممد!

ر!اليهانضطرالتىالبدائلىفإناجتماعنا،الصمتربمةبالمعتقدات

كمافيه،نعلِضالذىالمجقمعفهمالاَقالىنستطعلماننا.سوءًا

صحيحةغيروأنه،خدعةهذاأنيرىيونجولكنالطبيملأ،محفملنا

فىيكونلنالجممىللاشمورالخفيلأالقويأنمنظور؟فمن

نحوعلىلذامتاحًاليسوأنهأبذا،كاملىبشكلىفيهاالتحكمالإمكان

وأفيهانمتقعدالتىالمخطفةأيديولوجياتتابيننختارأنهطلق

أىهْىهجلها،تحلىكىالمستعدةالمممحريلأالأفكاروبينبها،ئؤمن

تماهَا8واضخايكنلم"يونج،يقصدههاأنمنالرجكموعلى.وقت

يكنلمأنههوبهيضرجأنللإنسالنايمكنالذىالانطباعأنإل!

هابخقدرالسياشيةأوالدينيةالمصَمَداتشأقهنالتقليلىلِمَصد

تقدير.هحلىالخرافةيجملىأنفىراغبًاكان

خاصيةأ!اْعلىالخرافلأإلى"يونج!نظرلقدحال،أيلأعلى

عقلانمِةهنالرغمعلىإنهالىذهبكما،البشريةللنفسمميزة
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وتجلياتهاالأرواحفىالاعققادفإنالماضلين،القونونصفآلمَرن-

عاهلأ.بصورةالناسبينالانتشاوواسعيطلىالمشابهة-

الموضموعات.هذهحولى"يونج"كتبههاهتابمةهن-لناويمكلن

الىعقلان!يونهذهأياهنافىالناسأنعلىأكدقدأنهنلاحظأن

مساوبأوهخارجايجادرفضالىيتجهونفإلْهغولذلدًكبي!ر،حيد

قدهذامئإنثموهن،عقلانيتهمهعتتهاسبلاطب!معتهم،بنلجؤ

عالممحهذايقابلىوهووهفاجئ..عنمِفبشكلعنهالتعبهريتم

الأوواحهْيهكالْمنهوالذىب!يناة،اننفعمائى()البكأ*لقديمالإئمننان

لهليكنكلنالذىالروحىاليعالمسطىهباشرَادليلاَلهبالنممبة

.جذاقهمةهكلانةلديهويحتلىكبيزا،احترائا

الممكنهنكاناذاعمااسنتكارئاسؤالأ"يونج،أثارولقد

شيوعًاأكذرالفريبةوالكائاتألخاوقةالظواهروفلةبأنالجزم

بأنهالقولىالىوذهبأاالأوروبيينبينهنهاالبدائيينبينوانتاثماوم

الت!نفممهاوالممارساتبالطمَوسأوروبىقابماذاأنهتمائاهقتتع

رولةيحملىلكىبهايقومالساحرأوأالبدائى(القديمالطبيبكان

كانلاننفممها،الخبراتعلىسيحصلكانقإد4ْ،همكفةْالأوواح

للالنمباح.حقلقىوجودعلىدليليوجدلاأنهيعتقد

ذلكفعلنافمَدمنا،"يوثج"و"فرويد،وضمناقدثا!اذا

أنهنرىهمااخقلافاتهماهفاقشةعنوالبمدالقبسمِطلمجرد

لكنهما،.المحاولةهذهحدودعنيخرج،كماللقارئهضجزايصبح

أشياءةعدهَفىالخرافةهنهوقفهمأفىاشتركاحال،أيةعلى
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عميقةإلخرافيةوالمماوساتالمعققداتانعلىوافقكلاهم!

كلآفنكماالإئمماق،عنداللاواعيةالبقليةالمملياطَاهْىالجذور

هقصورهَأنهاأو،الماضىآثارهنضيناليسمَطالخرافاتبأنهنهما

الحقيقة.فىإنهابلىالمجتمحةهْىْلَعليفاالأقلالفناتعلىفقط

انسانكلبهايمَومعقللِة،تجملِل!كمليل!هنبجزب!تكلونماأشبه

ظروفيبتأثيرالممطحعلىتطفولكىدائمًاعرضة.!انها،لنفيممه

مميفة.

فىوتلاهم!ذه(يونج)خاصةالممدكممةهذ؟أصحدالبأركزلقد

للوا!ع،الإنصماق!ؤيةمْىاللاشعور.تأثيرعلنىللخراكْةدراسلهما

الإنمممانى،للعمَلىحدينةواقدلِةصورةلَأهلنااذاأنناالىوذهبوا

اليقالِامننبهبأسلاكمعنتكشفالصورةهذهأننجدفسوف

.لوكمإتمائا،دور!الَلببمازال!إلتىالأسطوويةواْلاَثارالخرافية

نأيمنىلا؟!دْاولكنالماضيلأ.االقرونطواليحذثلمشممِناان

هنهضبفاتباعبارهاتظهرالمدرسةهدةهأصحابعندالضرافة

.بلالإنمعالطةحعياةفىمكاونالهايمدلمالمَريب،أوالممج!ألماضى

لِظلهللإنسانالنفسىالتكوينهنجزعاباعتبارهاإل!انظرواأنهم

ظروفتطرأأنالىالبممى،أواللاشععوو.الفردىأعماتةكْىكاهفَا

والمملولا،والوعىالفكرمستوىعلىالسطحالىبهتدفحمبيئة

سيعْىالتىايرموزمِنكمِرًاتحملىالخراف!ابَأبئالىبالإضافةهذا

ول!تحدثألخرافةلأنعفويئاةتألَىالرموزفهذهوتحليلها،تأهلها

وهابالرهزيةهلممرفتماالرثمِسيةالمناهلىا-ررفهىوهن،ثم،تبتدع
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لاراشارانابمعلوهانهالحالغلِمدفالحلمرموؤ.هنالأحلامتحعله

بلاليِمَطة،أساءعليهايحصلالقىالمدركالتامَيملأعنقيمقهاتقلى

تزيد.قد

عإلمَاالخرافة1هْىيكنونانالصرئىوعْيرالبرئىالعالبمكانل!ذا

بالحقيقةنسصطهابمِنستمزاحيننذالالَصالىلِصبيحواحذا

بصورةيحدثلاالاتصا!هذاولكن،الخفيةالمَوىوبيين4الحعصية

المرءينتقلىحش!ا8الأحلامهْىإلاو!محأوصريحوبضكلكماهلة

يمممر..أقدوقطيابًادْهابًاالأخرإلىْالعالممِنأحدهنفيها

الشكيمكنل!لبمعلومالَهيمدهمألحلمأنالناسبمضويعتمَف

هْىلِدركههَيمتها-عماأوأهميتهانفللادْكرئاوكماضملدَما،فى

ما.كلىوأقسلعحيدثهالحلمعنهيعلنهاكلىأنويؤهشونيقطته،

لِمدابحلم.فىي!رونهالذىفهذا،بالفعلحدثتدعليهاطلعوا

ابمصتصَبلى،هْىحدوثهيتوقدون!انهم،نظرهموجهةهنمسققبلاً

وبذلك!والحلمفىرأوه!أنهم4هاضئايعلبرثفسهالوقتفيوهو

بالنممبةمسعتحفِلاًبالطبعهذاويبدو.بالفمكوقحقديعدونه

ؤهنينفىلحدثأؤ،واحدةلحادثةيمكن.كمِفإذةمناللكلنيزين

نآفىالممممققبلى!لمن!4الماضىإلىفتنتسبهتباعدي!،هختلفين

لمدوكالتهاحدفىو!مت!هْوبالوجودننمملمال!خراقةأقالخغيمَة؟أواصة

عنوفكلرتجظشر!أواحىومكاقرْهان!ىهسغأتوجذأنلقكنل!

والمكاق!ال!زد؟نأ!أ

ل!5(
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طبدميًا،أه!رًا،أجلههنوالعمل،فيهوالقفكمِرالمممققبلىكانل!ذا

بشأنهالمَلقفإن،اللهشاءهاال!وسمِشنلهويشنله،الإنسانشنل

المفلوبللإنسانبالنسبةوأهميةهاثمروعيةأكلروهوهشروع،أهر

ولايميمنمه،الذىالحاضرعلىوسخطهمعاناتهاطارفىأهرهعلى

بينهايتراوحالحالهَهذهفىوهو.يريدهمالهأق.ه!قيممتصع

تجاوؤفىرغبتهبينوماهنه،والخوفالمستقبلى،فىالأهلى

رعدم.هنه،حرمهافيهلهيتحقىَهستقبلالىوالتطلع،حاضره

حاضرهأوْالبائم!هاضيهعبنالمممدقبل-هخطفًايكونإقفىالنقة

ولضنيهتطمننهاشماراتأودلإئلوجودالىيتطلحثغومنالمميئ،

لهلِخبئهعماوتكشفنفممه،فىالأهلىتشيععلاهأتعنالبحث

ظزوفهاطارفىذلكذيريملكلالأنه"ةوالمكتوب"المقدر

يقنحأوسلانًا،يقفأنيستطيعل!ذنكوغمولكلنه.الضاغطة

واقمهْوظروفههعلى.يتحايلثمومنالمملبى،الصتفوجببوقف

سوفهايستشلفوأنله،يحدثأنيمكنهايمم!تتبطأنهحاولأ

وأقخيزا،كاناذالهنفسهيعدأنيسلَطيعوحتىحاله،عليهيكون

أ!بهلهيفممرهنالىدِلحأفهوولذلكشزا،كاناذالهيحتاط

هكبوتياتهعنخلالهاهنينفممىالتىالوسائلإحدىتعدالتى

واقعه،علىبهاينمَصرالتىالأساسيةالوسائلىوأحد،ورغباته

-المممياقهذافى+الأحلامأهممِةوتكمن.لإشعوريًاةعليهويسيطر

يينولَجمح،ورهوزالاشاراتعلاهالتتحملىللحالمبالنسبةأنهافى

والرغيأ!والأهالالنواياوبينوالرهوؤ،والإشاراتالعلاهالتهذه

مرقبةيحتلوتأهـللهاالأحلامتفسيرأنكما.اليهاي!تو!التى

http://www.al-maktabeh.com



للتتبقخلالهاهنأوبهاالإنممانيسعىالتىالوسائلبينهققدهة

اليهمينظرمتخصصونوهنال!،غيرهاهنأكنربالممهتمَبل،

نأفلابدضومن،متمكنينحكماءويعدون،كبيرينوتقديربأحترام

وأن،بمهمتهملِقومواأنلهمننيخص!ددة،شروطفلِهمتتوفرْ"

حمَى؟المماو!اانغنؤمنكثيرفىوتفقهدرايةْعلىيكوئوا

س.ْوهوؤهاوادواكالأحلامشفراللهفكيصتطيموا

!لِال!اللهوفقنىاعلملاكتابههقدهلأفىسيرينابنيقولى

،النبوةمنجزةاوأربدينستةهنجر!كانثلماالرؤياأن،لطاعته

اللهرسوليبحديثحافطا،اللهبكتابعالماالممبو:يكوقأنلزنم

،الناسلهيئاتعارفاالألفاظ!،واشتقاقالمربهبلساقخبيزا!،

صادق،الأخلاقطاهر،النفسعفيفالتمييز،لأصلولضابطا

!.الألبابأول!لمعرفهَويهديهالصوابفيهلمااللهليوفقه،أثنمثه

باختلافتعبرالرؤيا!فإ!يقولىاوريا!ويقعنيتحدثوعندها

منتعبروتارةتعطئرَاللَهكتابمنتمبرفتارة.الأوقات،فى!ديما!هظ

صرق!برعنوربماالسائ!ر،المنلىهننقبص!وثأرةالرسوليحديث

ومرةهرة،الاسمأفظمنْالوؤياتقولوقد.سميهأوئظييرهالىرأى

أ.أبالنقصنا!ؤوهرة،بالزيادةومرة،النمتمَاقههنوهرهَضد؟،هن

.عنبرالح!كايالتالكتبهنبالكنيرالم!ريىالتراثويحفل

itحلمبنتخلوشعبيةشيرةتكادولاوتمْسيرها،والرؤىالأحلام

وبعدها.،صههالمقدمةالكبير،،الأحلام"تفسير:سرينابن(1)

15!-
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الدينشمممىأحمدولذكر.وهستقبلهمالأبطالهصيرعنللبئرؤية

؟.الحجاجى)1(.

هنكنيرفىالبطلميلادعنالنبوءاللهمنكثيزاالرؤيا"حملت

وقد.للحلمهرادفًاتشتخدمهأكهخزالرؤياولفظالشمبية،ال!مطير

الرجمن،هنالرؤيابأنبينهماالمتدينينمنالفسفملِنبمض!يفروَ

لاالحلمبأناصطلاحئابمِنهمايفرقوقد.الشيطانهنوالحلم

بينحالةفىأؤاليقظةفىتكونالرؤيةبينماهالنومفىالايكوق

فالرؤياةالتفريقبهذاكيزاالمامةجم!ويهتمولا.واليقظةالنوم

شفتةلكلمةهرادفةحلمتكلمةوقدتممتخدم.رؤياوالحلمحلم،

انى..،شفتخير..اجنلهاللهمخمِر..،شفمَه..يقولىقدفهو

يراههاأقتصووعلىخير.."اجملهاللهمخير"حلمتلِقولىوقد

ألذىأى-للممبراشترطوقد.صادقحلمأوارؤيهوانماالراوى

ثلاثةالرؤي!اعلمالىيخصدْلبمصلاحههح+الرؤيأوالأحلاميفسر

الملم:فىأصناف

فىوضعفهاوهَوتهاواخدلاخهأووجودهاالأصولىحفظ!وفهيا:

واختلاضا.ووجوههاالظويلكلامؤ!قلتعرفيالاثمرأوالخير

"كلائاتخلصحتىبمضةالىبمضبهاالأصولتألمِفؤكأنيها:

عفهاهـلطوحوضمفهاهوقوتهاالقأولأصولجعوهرعلىصحمِحًا

الرؤيا.يضرهماوغيرهاالشيطانوأحزانوالتمفىالأضفالثههن

الممع!+.الممهرطىالبطلىثالمرأو"النبوهةالححاجى:الدينشمسأحمدد.11(

31.-91صصه؟499الماهؤةالمثات،لمصورالعاهةالههفةهطهوعات
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لَمرفحتىألمممألةةفىوالتنبتألرؤيافحصشد.8-ءووللنها

حمزة"سمِرةبحمزةخاصناحلفاكصىرأىوف.الممرفةح!

"الأهيرالوهاببعبدخاصةرؤياالهدىالخليفةورأى80البهلوان

الصالحالملكورأى،5الهمة%دتهالأيوسيؤفىالوهالباعبد

الظاهر"سيرهَبمبرسبالطاهرخاصةرفلاألهِوبالديننجم

هلكه،بزوالىخاصًاحلئااليمانىصطفأألتبعالملكورأى،5بيبرس

الخ.،..سالمالزير"سيرةعليهالزيوصالمالمطهلىوانتصاو

الأحلامعنالحدلِثفىنفيضىأقبالطبحهناهال!متاهنوليصى

ونافميم،توافرهايحبالمَىوألضروطالمفممرسعنأووأنواعهاه

احقلتالأحلامأقعلىلفذللىأورلحناه؟هاأورشا!انماذلل!هالى

نفصهاوالأهميةالمكانةلهاوهازالهَليمًاهالفدىلدىكبيرةهكانة

أهميةتزدادولكهاهعاهةالفقافاتكلوفىالمماصرالإنصانلدى

مأفرديًاكانسواءاللاشمور8عنتمبيرًاأوهقمفممًاتصبحعفدها

عليالشمبىالققمميرفىهوكماالحلمتضصرههمةولاجمامحفا.

الحعلمه!همةتقتصرولاجمعنا.أوفوثيًايحالثأنلِمكنبصاالممبؤ

يحدثأنيمكنبماالتنبؤعلىالصممبىالتفصيزفىفوكما

عنتعبيرالطمىالمممميرفىألحلمانشو30أوكانخيوًاهممققبلاً،

عنيمبرالذىأللاضعورلنةوهولتحقيقها،تمهيدأورغبةتحقيق

هنكفيزاوتقضمنتحمل.اللفةوهذهالإنصان.نومألماءنفسه

سِستمِقظعندهابهلَدفعوقدألنائمهيراهاالتىوالرهوزالد*ت

وأهقدررههفىكانأذانوههفىرآههاتحقيقبمحاولةيقومأن

.،صينةنتيجتهكانتأذاخاصمةالحلمفىرآهبمايكتفى

161-والخرافةالإن!مان
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وصملوكههالإنسانفكرصياصكةفىها!بدووأيضًاالفن!ولوتقوم

معلمًألَشكلالعاوضةوالأحدالثاوالمصادفةالحظكانإذاخاصمة

الطرقأوشكلهاكانأيًا-والففولىمجقمد4.فىالحياهَمعمالممن

الكممفمنضروب-اللياالتوصلىأو،عليهاالحصولبهايلَمالتى

منلأنواعتبعًاوتفسرعنها،الإنسانيبحثأولالقائناتحدلث

ايرادهنلنابدولاشتى.صصووًاولَأخذالزائ!ف،الارتباط

تمهلِديتين.ملاحظمَين

هاأوالإنصساق،فمهيفكرماأقمنلاًتعلنقدالفنولأنأولاَ:

جنصهننوعاذنفالفأل.يفاثملىأويلحمَقسوفبهالقياملِزهح

حوادثعنالإْعلانمنضرلباوهوكلمِرهَ،أخرىأنواععلىيشقمل

نأفيلكبالنةةأهممِةعلمِةتممبغالصفةهذهأنشكول!.هصمتقبلة

الوموغ.محتملىيزْالل!الممممتقبل

الممببيةهال!بالنظرةترتبطالعقليلأالخاصيلأهذهأنثانميَا.

الصببعنالكشفوواءالمدهىفلِهيتمغيبىفيوغهنسببيةوهى

توحىفلِمانفسهاعنتملنالتىألمرئمِةغيرالقوةعبنأىالخف!،

الحمملِلأ.المدوكاتفىلَنييربإحداثتقوموعلامَات،وهوزمنبه

أهميمَها،الففوليعلىالحقيقةفىهـلممبخأصمبخ،الذىهووهدْا

هذاسطىوالفنولبها.تقومالتىالوظيفةتلكلهاويجعلىوجملى،

الطبمِمىالفظلمعفهسيقمخضصكمامقدفاتكشفعلاهاتالفحو

افمَقدإذاخاصدلا،فهمههماكيرفىالإنسانعلىلِسقعصىالذى

نأاهنقرضفافإذامد4.المماغمأوكنهمهعلىقدرلَهفلِهالإنممان
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حدثتائفااؤ،تحدثلمالإنشانيف!وقعهاالىَوالإشاراتالملامانة

الحوابثةهجريمنينيرلابالطبح،ذلكفإن،إليهاهويفطنولم

هَدالأسبابداصه.ها،النتائجتحققهنلِمنعهاهناكليسإذ

نطاقْالظواهرصكنَخاوجًالفممِفاالففولتظلدْلك،..وعلىوجدت

الى.ضديمْهَالعقلىالتتبؤعلىالممَليةقدراتتاكالْتولفا.الطبيعلِة

حجابلَرفعلفامواليةمَوىأومَوةأقنقوهمفإنفاكبير،حد

إليهاستتتهىالتىالنتائجعلىبصرنا،.وتطلمناأهامالِمستقبل

فإننالنأ،ذلكلَحققاذاأنهشكولا.بناالمحيطةاطواهر

اليها،نسمئالنَىللممرهْةتطلداتتايرصْىالفضلمننوعًاسمْعتبره

بأدنىحولنامنالأشياءيصيبلنولكنهاليها،الوصولىوثتمفى

عنلبعيدللعالمثابتانظامتصدووعنالناشئالتوازنانتنيير.

التصورعنتختلففيهاالسببيةلأقوذلك؟وعالمهاالخصافةتصموو

يكونأ.نلابدثمومن،اليهأشرناأنسبقهاوهولها،ا.لعقلى

الثابتالنظامهذاأنيشدرالذىالإنسانعندكبرىأهميلأْللفنوك

قوىتحكمهالأركأنمزعزعهوم!نماثابئا،ليلمبىبه،اقناعهلَمالذى

لاالأحوالكلىفىلكنهيجهلها،كانوربمايعرفها،كانريما،أخرى

بكلىقادزاأولسِ!كافئا،يستطيعماأنأوشيئًا،حيالهايستطيع

الذىا.لنباتإلىالثباتعدمدِحولؤأننصابها،الىالأهوويعيدأن

هذهفىوللفئول.والطمأنينيةالراحةلهِيضمنالذىالقانوبئهو

وظيفقها!ليستعنه،تعلنهااحداثفىأساسىنصيبالحالة

اشتراكًاتشتركانهابلى،سيقعالذىهذاصكنتملنأنعندهالوحيدة
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عاثهَتكتممطبثمومنبه،تتبئأوعنهتدلنمااحداثهنىجوهرئا

حياته.تفظيمفىكبرىأهممِة

باعتبارهالي!مسذلكفإنالأهملِة،تلككلىلمحفئولكانلاذا

ذلكهنعمقاأكنرللممبببللَخطئ،ل!وعلامات،تخيبلاسَبنوات

الاستغناءيمكنلاالذىالإيجابىنصيبهلهالحسنفالفألىب!ير؟

المأمولىالفجاحأوالخيرتحقيقعناعلانًاليساذ-انه؟عفه

ذلكيتحق!كل!بلاشرطأوعنه،غنىل!ضماقهوال!نمافحممب،-

أخبرلماألمذاسمبالمملوكالإنمدمانيسللدأنيتوقعثمومقبه،ال!

عاليهكانسيفا،الفألىكاقاذاأما.اليههطمفف!ا،لبهسعمِذاالفألى،به

اللحايلامكانهقدرهحاولأأهرهيتدبروأن،لنتائجهلِحتاطأن

أوتحايلىازا!ك!ينفمهلاقدرًايعتبرهلمإذاهذاهنه،الهرل!بطأوعلمِه،

كانهاهذابسلوكهي!حقققدوبذلل!لة،لِستسملمثمومنهرب

تظهرهأالتىالملاماتوليست.هنهيتشاعمأويخافهأويخشاه

إشارالَاهجرد،الأخرىالطبيميةالظواهرأو8الطيورأوالحيوانات

ذاللهفىلهأسبابهىوإنمافحسمب،سيقععمااعلانأوونذر

عليهات!توقفخفيلأقوىوالظواهرالكائناتهذهتحملإذا؟الوقت

فىالملاهاتهذهتقتصرولا.اليهاوتاثمير4بهاتتبئالتىالحوادلق

هنالثانبلىغيرهاهأوالطيوبىأوالحيواناتتظهرههأعلىالحمَيقة

فمندها.نفمممهالإنسانبهايداثمدرأويراها،ْأوعلاهاتِي!ظفرها

أنا،عليهالإنسانسيدصلخيرعلاهلأهقذاال!يمفى،عيفه"تبرف"

وادْاسميد،غلِرحدثًاأوشزايتوقيأنعليهفإقاليممريكأئمآادْا

بهأحسأذاأهاساؤا،خبرًافمميصمع،اليمنىأدنهثىبطنينأحمى
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فيماوغيرها،انقوافعْأوالرهلأو،اللعبأوراقأوألشاى،بفايا

البخت.معرفةأدر،الطالعبقراءةيعرفَ

فىتخقلفلاالحظأوالبختومعرفةالتلجيمأوالطالعوقراءة

علىالامختمأدأوالسحريحاولى!كماأسسهاوهْىَجوائبهامنجمثير

ثا.التوازق،ا-ستحدئنتتآنمس!غد-اهبنبهيقوبمأنالفنولى
-حمى..ص!َ--َ-!...+.-.-َا------ء،ءص!!-!.--"َ.....

6رثثثصرْفكرعلىمادواِويهفتإ"إيِيى؟أئيَيصيحشومه،ِفاشياج

ألمعلومالذَى"يخنتنانه.أوالمجهولعلى.يمميطروأنوعجزهخوكْه

يخققلكىْ،يروضهأنأو،مْيهيتحكمأقعلىقاكرعْيرلكنهله

.يريدههاويهفيه،

هنوغيرهماوالممجيم،الطالعقراعةتقنياتب!انطبحوتختلفْ

الطالح،دفرفةفىالمممقخدهةالمادةلقوعتبفاألعرافة،ضروب

فىتقثرالتىالماضىهاثمكلأوالمستقبلىخباياعبنوالكاثمف

كاشهوريماأيضًا.المممتقبلعلىانعكستوريماالحاضر،

الممارساتْالغرافلِةأكنرالطالع0بقزاع!ترتبطالتىالممابىسات

يمكنبماذالهـن..الوصمفهذادِهجبهملا!مِرينأنْ"أعرفينم!لِو!بهًا

تبممالتا.الأهلىهنكفيرفىيومكلنصمادفهاا"نصففها؟اأن

هتمكودنأ.بأنهملهملِشهدمضرفونفيهاريتخصصنوالأصدقاء،ْ

همففدْا!كلهاوالأحلامالطالعهراعهأووألفموليألسحركانوإدْا

يتفلبأق-ليحاوليزالىوها-بهاْالإئممأْنخاولىووسائلوهماوسات

خلالهاهنويفسروعجز؟،قصور؟جواتبيتلافنىوأن،ضعفهبكلىإ

والمقاريئة،انجنعلىبلسببطرةأ-يضناقحاولاتهفإن،عليةغفضَىها
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لإرادتههلبلممخيرهاانهرأىالىَالخفيةالخاوقةالكاثفاتتلك

عنيحققأنبهكنمكمحريلأ،بوسائلأوعقلهباستخدامممواء

ألِضمًاهبهمحدقةْأخطارًابهايواجهوأن،يتمناهماطريقها

ذلك.سطىبالأمطةملينةالشعبيةوالحكاياتوالأ!يماطير

،:وليلةليلة"ألفليالىمنالأولىالليللأف!زادشهرتحكى

المَجاركنمِرهنتاجرهناككماقأنهالسعمِدالمللظأيهابلفنى

فى.لبمضليطيالبوخرجيوفاركبمَدالبلاد،فىوالمعادلإتالمال

فَىيدهوحطشج!رة.تحمتأفجلمنالحر،عليهف!فممَدالبلاور،

ارهىالقمرةث!هنفرغفلماوت!مرة،مد4كانتكصمرةركلضجيه،

ذل!منفدناسمِفأ،وييدهالضاهةطويلبدفريتهوفإذاهالنواة

القاجرلهفقال.ولدىقمنتماهكلأقطلثحقئكَملهوقألألثاجر8

نىالنواةتبنواتهاورهيتالتمرأكلتئماولدئ!كتطمةكيفة

اعلمفريمَالمحهالتانجرفقاللمماعته،وماتعليهفقضىولدىصمر

وعفدىوؤوجةرأولادكفمِرهالىولىدلِن،علىأنهالمفريمتهأديا

أعوتثمحقه،حقذىكلوأعطىبلِتى،ألىأذهبفدعنىرهوقه

تَريدههابىفتغعلىاللِكأعودأنىوهيناقعهدعلىولكأليفا،

إدىفرجح.وأطدقهالجنىننهفاست!وثق.وكلِلىأقوليماعدىوالله

زوجتهوأعلمأهلفا،الىالحقوقوأوصلىتعلقاته،جميعوقضىبلده

هوأولادهونممائهأهلهجميحوكذلك،!بكواله،جرىبماوأولاده

لَحتكفهْهوأخذتوجهثمالممنة،تمامالىعندهموهَعدوأوصى

العياكلعلمِهوأقيم،أنفهعنرغئاوخرج،أهلهوودعابطه،
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أبئيريدبأنهاحمىطذاسأر،غيرخبرًاثنسيمممع،اليسرىفى

غيرضيفاأو،غائبعزيزمجلىفسيمملم،اليمنىكفهباطنيحك

السِمرى،كفهبباطنالأهريقعلقكانإذاوأما،بهسيحلمتوقع

فتحوكذلكالاثمؤم،يجلبليلاًا!اظافررصص..مالىْفسيأتيه

كفير.ذلكوغير..البيتداخلىالمظلة

هْىلهاأصلأتجدإلتىالمعتقدادتمنكيبرغلأنشآئهاوابفنولى

اضماماؤدادكلناكئاثييفافميفَاوفعاليقهاقدرلتهاتفقد،الخزافة

وظلفتهاتقتصرحتىالطبلِعية!"أىالثابتةبالأسبابالدمل

!وةفملعنلتكمنلفتعودلاالتىالعلامةوظيفةسكلىبمالتدرلج

ونتائجها.الأسبابهنسلمبملهَالطتقدىأنيتحتمعمابلخصة،

أهامهفجأةأو،واحدةدفمةلَخمَفىل!المضليةالمادة!إنذلكوهع

زهناهباالمادلَانلَبيق!بلىهحلها،تحلىأنتحاولأذرويعادة

العادةتصمللاوهَد.بلضاربهماالمؤبِمنمبرأندونطويلأه

تصممروهكذا.تامًاهحوًاالمَدلِمةإلعادةمحوالىمطلفاالجدلِدة

هاتفقدبمإنت!ان،القدي!مهأهممقهاهنباثعىءالإحتضاظفىالففولى

لماعلاماتكيونهاوتقتصر"علبىخ!اصة،سببلِلأقينةهنالي!هايعزى

أنيبكنن.بملىالتنبؤعلىهَادرةكالْتإدْاأنهاوالحضيقةسيقح،

فستظلبه،نتببئفيماولَصدقغا!،بشكلولوللمرء،لِحدث

والفقاكناتالمجتمماتفىالأننصادف!هاوهذابالإجتراملتحظى

.الخطوطبقراعةذلكقيسواءالعرافهَ،ألفمهـنالىعنهتفبئفلما

وأوجوانبهالفنجانقاععلىالقهوةبقاياترشمهاالتىوالعلاهات
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أولىذلكوكان.البممقاقذللئهالىوصلىأنالىفمضى،والصراخ

لهاذاله،مميحصلىهاعلىييكىجالدىهوفبينماهالجديدةالسنة

التاجرهذاعلىفمملمهصلصلة،غزالةوهعهأقبلقدكبيربضميخ

وهوهففردوأنتالمكانهذافىجلوسئاسببهاله:وقال،!حياه

وبسببالمفريمت،ذلكهحجرىبماالظجرفأخبره؟الجنمأوى

عظعِ،ثينالاليفكهاواللهوقالى:،المكانهذافىقعوده

لكاشهالبصرآفاقعلىبالإبركتبتلوعجمِبة..حكايةوحكابتل!

أبرحلاأخىياوالله:وقالهبجانيههجدصانهثماعتبر.دمنعبرة

جلسانهثمالمفريت،ذلبدهعلعهيجىهاأنطرحتىعندل!من

الخوفلهوحصلالمَاجر،ذلكعلىفخاثىهعه،يتحدلثسكنده

لاذا.ب!جانبهالفزالةوصاحمباالمزيدوالفكرالمهدطِد،والفمهوالفزع

الممودالكلابهنسلاقمِتانكلبتاقوهمهعلمصاأقبلىقدثانبمنيخ

المكاقذلكفىجلوسهماسببعنعليهماالصلامببدفممألهما

لِممتقرفلمأخرها،ألىأولهاهنيالمَصةوأخبرا..الجانهأوىبىهو

فمملمزرزوهـلة،بفلةوهعهثافهشيخعبيهمأقبلحتىالجلوس

بالقصةفأخبر!؟المكاق،هذافىجلوسهمسيبعنوصمألهمعلي

وزوبمةهاجتبفبؤاذاكذلكهمويينما.آخبرهاالىأولهاهن

بذلكواذاالفبارفانكضف8البويةهكئهوسطهنأقيلتقدعظيمة

وجذبفأتاهمبالصمررتوهىوعيونه8همملولىسيفوسِده،الجنى

ولدىقطتهاهكلأقتلكهَمله:وقال،بينهمهنالتاجرذلك

بالبكاءالضيوخثلاثةوأعلنالتاجرهذلكفانمحبكبدى،وحضاشة

الفزالة،صاحبوهوالأولالضعمِخهنهمفانتبه،والنحيبوالعويل.
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أواكرمقها،عليهاواقبلتحسفا،فرشًاالمركبفىلهاوفرشت

..الخ50عظمِمةمحبةكلبىأحبهاوقدلهممافرنا

صكلبأخويهصدرأوغرقدهذاأقلمَحكىالحكايةوتمضى

ول!وؤوجتهمالهليأخذوانائموهوالبحرفىلِلقوهأنعلىفداَمرا

عاوأطلعتتىوحملتتىسكفريتة،وسارتوانتفضمتهتستيقظالزوجلأ

لىأوكَالت،الصباحعندإلىوعادتقللِلأ،عنىوغابمطَجزيرة

أنذواعلمتمالى،اللهبإذقالقتلمنونجيتكحملمَكالتىؤوجتك

فجئتاب!،ورسولهباللههؤهنلأوأناقلبىةفأحبكرأيتك.جنطِ

نجيتكءقدأناوهابى،فت!زوجمَأفيهوألِتتىالذىبالحالى

..".الفرق

الزو-تصمماذالميميئةفعلهعلىيجازىأنللمسىءلابدوكان

تذ!ثمْ،داوهإلىفتحملهلِرفضلكنه،أخويهإغرا!علىالجنلِة

كلبتيق".هسحووينبأجْويهوتعود

الخراكطالمصقداتمنلكيرهناليَانموذخاتمدالحكايةوهذه

بهتتشأالتىوالعلاقاتوالممحر،والعفاريتبالجنتحيطالتى

لِنتة،سلبيةالملاقةتكونفقد.الخاوقةالكائناتولالكالإنسأن

حدث-ءكمابه،ألحقهلضررالإنممانمنالعفريمتاأوالجنى!يها

رخ،ابنهقَتكلأنه؟الرجلمنالإنمَقامعلىفاصلراوهالعفريترغبلأ

موعلاقةتكوقوقد.ذلكيقصدلِكنولم،يعرفيكنلمأنه

تص!كماجفية،أوجفىّإلىمعروفًاأسدىالإنسانلأنورجمة،
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تطلبفقيرةرآهافمَاةالىالمَاجرأحممنعفدماالفانيةالحكالِة

جنمِة،بهالهاذاوتزوجها،أحبهاثملها،قلبهفرقّوهمماعدلَهعونه

تكون..وقدكليتينبسحرهماتعاقبهماثم،أخويهغدرهنتتقذه

اليهتشهرأنيمكنهاوهوعدو،ضدتحالفعلاقةأيضناألعلاهَة

الذكز.ال!الفةالحكْاية

والعحمواناتوالمفار!ت،الجمنفىالاعتقاديزالىهاحالأيةعلى

وفىالخاس،منلخييربينهاثمتركًاحطااليهاوهاكالفمِلانهالفريبة

يسطفَوهما.الدررييةمجقمماسَافىخاصلأالمجقمدالتا،منكلير

بينانتمنماوًاوال!اهـلتْأعرالجنفى.الاعتقادأن-حقيقة-النظر

-الىِذلكهرجحكانوريمامجتمداننا،فىالرجالبمِنهنهالنساء

لاف!الذى.المجقمعاتهذهفىالمرأةفلهاتمش!القىالظروفي

تحرههاابموأ.ةعلىالمفروضدلاالمجتمعلِةالضفوطكمأنفيهشك

جاجاتهاوعنذفسها،عنتمبرانفىحقوقهاهنكفيرهن

هذههكلفيهائنيموخصبةأرضنايجملهاهماالطبيعيةالإنسانية

أهرًاوالعفاريتالجنالىهشدمالحللجو!اويجملىالمعمَقدالت،

بماحوبهاهنتمَنعأوواقعها،تعْيركىالحيلأعوؤتهاْادْاطبيعفِا

لِمحكملنميفًالاانسانًا،باعتباوهاتريدهأوبه،تشمرأوفيهتفكر

هرة.يصلحلاومالهيصلحوهااسمخداماته،لهولحدد،غيرهفمِه

الىاللج!الىالمرأةتدفعالتىتلك"،الحيلة"مَلةانها،أخري

والقهرالظلملمواجهة"..!الأحجبةوإلى!ألزار"لالى"،"الأعمال

عليها.الواقعين
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اذا،الجانملوكوتاجالجنىأيهايا:لهوقالالمفريت،يدوقبل

مدلالثلىأتهبعجيبةورأيتهاالنزالة،هذهمعحكايتىلكحكت

الحكالِة،لىحكيتأنتاذاالشمِخ،أيهايانعمقال:التاجر؟اهذا

أليااعلم:الأولىالشيخفقالىدهه،لكثلكوهبت،عجيبةورأيتها

وكفَودهى،لحمىوهنعمى،بنتالفزالةهذهأنالعفريت0

نأهنهانعرفالتىالخكايةأخرالى..السنصفيرهَوهىتبروجتها

وبفهالِةجرم،هنارتكبقهماجزاءغزالةسحرلتاقدهذهعنهابفة

فيلقدمللمنميخ،التاجردمهثالجنىليمباالأولىالشيخحكاية

الدكثأالحفىليبهأنفىأه!لاًالأولىفملههاهـلفملىالفانىالضيخ

الحكايةهنونمرفالتاجر.فينجوالنالثهفعلوكذلك،الثانى

لهما(سداهالذىبجميلهلهيعترفالمله،أخاقالكلبتينأقالنانية

ثلاثةأها..الحكايةهنالتالىالجؤنور؟أنهـسناقطه،وحاولا

وجهزنالحينار،ألفهنهمواحدكلفأعطيت،الأخرىدينارإ*ف

شهرهدةوسافرناحبائجنا،فيهوتمَلناهركب،واكترينابضائح

عاثمرةالديناوفىفريحنابضائعنا،وبعناهدينةدخلناأنالىكاهل

عليهاجاهـلةالبدرشاطئعلىفوجدناالممفرهأردناثمدنانير،

احسانعندكهلىسيدىيا:وقالتيدى،فقبلتهقطع،خلق

والمعروفيالإحممانعندىانندمقلت:علمحما؟أجازيكوهعروفي

فإنىبلادكالىوخذنىتزوجنىسيدعىيا:فقالت.تجارلنىلمولو

الم!وفهعهيصنحهمن!اننىهعروفَاةمعىافملنفمى،وهبتك

كلاههاسمع!فلما.حالىينرنكول!عليهما،ويجازىوالإحمهان

وكسوتها،فأخذتهاه،وجلعزاللهيريدهلأهراليهاهَدبىحن
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هرضمنللشفاءالمرأهَاللِهالكجأالقىالممارصاتأهم.وهن

حومانهأبسبب-عفريتواكبهاأولابممهاأنهادائفايدعى+نفسى

لَمفعهاأخرىلأسبابأوالزوجمِة،حياتهافىفاثملهاأو،الزواجمن

أبشحهوبماْاتهممظوال!بهماهالتصريحهنالاجتناعيةالمحرهات

آلافهاهنطريمَهوعن،بهتتخلص،زأر،اقاهة.تعادْيه،هماوأفظح

تعيها.أؤتدرسالاقدالقىوهسبباتها1

منالشريرةوالأرواحوالعفاهـساالجنلإخراجحفلوالزاو

الفَىأصابفلماْالممبمباوكاسطلمفصمه،أوتفبسمهالذىالجسد

أصولهله!ممئِأشكلأالزاوحفلةولَأخدْهرضى.فنالزأوتمَلِم

وهماقاهقههفىوالملخصصون،وهممطزداتهوطرهَهوقؤاعده

بطكالاتضمتالىعلىقادرونأنهمهؤلإءولدعى.عادةهحترفون

وألْهموأهرا!ا،ملوصايعرهْوقوأنهمه.والأرواحالخارهَةالكائنات

منهم.يطلبهانِنفذونتجملهمبهمصنلةلحى

المرضىأكِأنس!واء،المرضهنياثنمْىلاالزارفإنوبالطبح

يخل!صأو،الجنيطردأنهتصورلِمكننالاكماادعاء،أمحقيقة

عقعبارةالحقيقةْفىانهاذلنمريرةأرواحهنتلبسهمماالجسد

هنلهاودخللص،ألامهنأصابهاعمأولمَريجللنمس،لَطهلرتكملمة

عقدهْيهيعَألذىوالإطاوالجودْلكعىلِصا!كدضنوطْ!اسيعة،

الزار.خفلة

يتمايلن،؟كاملةبحريةلِذصرفنالحفلىفىالممماْركاتان

هنلِتحررنباختصارانهنثمِابهن..لِمزقنوهَدويقفزقه،ويرقصن
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الحفل،شيحههاحدودفىلحيهن،وينقل،رغباتهنيكبحهاكل

..النفاذةالبخووورائحةهالعنيفالدفوفدقذلكعل!يمناعدهن

عنخلالههنوتعبرالصرأةه!ارصمهالذىألقمردهننوعانه

يكفيهاأليس..عليهاالواقملأالتصملطأشكاللكلالمؤقترفضها

هنه،التخلصتريدوأنهاعفريت؟ااأوجنىنمملطلأتحتأواقبةأنهأ

نضعأقلنممقطيعلعلفاوهذاأامفهاتمان!القىالألامهنوالاثمفاء

ل!والتىفملا،القائمةللمملظةرهؤئأمدأكلاًالجنىإلمضريتْأودْلك

علىشيئاازاعاتصقطمِعلالمله!اأشال!مِر،ازاعصالَممقطيع

ااأالإطلا!ط

خارجتمَحالتىوالظواهرالألنمياءمنيحصىل!عدذاهناكاق

هذهيواجهأنالإنساقعلىيكونوعندما،الإنسانىالفهمنطاق

صوؤايممتخدمأقإل!أهاههفليسقهمها،عنعجؤالتىالأشياء

علىقادزايهـونلاالتىالمضاهيملككبهالِمنلىرهزيةوتعبيرات

أحد!هوالأهركحممِمةهْىوهدْا.كاهلاًإدواكًام!دراكهالَحدل!كفا،

صموزاأولفلأتوظضوالخصافاتالأساطيرتجملالقىالأسباب

يفهمه،لاهابمِنالوامَمةال!وةتلبهصدعلىالإنساقتصِنوهزية،

لكن.فليهلِعمِضالذىواهَعهوبين،إدراكهعلىقاوررغيرهووها

هظاهر.هنواحداًهطهزًاإل!ليسل!لرهزالواعىالإسقفدامهذا

أيضفايفقجالإفمماقأقوهىكيب!مِرة،أهصِلأذالتطصميكولوجيةحمَيقه

فى!تظهر،خرافاتشكلفىرهوؤاوعى،ولوقطبلعى،بشكل

هعناهاهجردمن!رأفصياءدائماوتمنلىالنفمممِةهالتجلي!اتأنواع

المباشر.الواضح
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هذاهثلىفىالشريرةوالأرواحوالدفاريتفالجن-ذلك،وعلى

المتسببةهىباعتبارهاوالتمزدللشرر!زًااعتباوهادِمكنالطقس

التمردهننوعَالَشيكلىالزارفىالممارسةإنثمأولاً،المرضفى

لها-اسققكارهمح-المجتمحلكنويخرها،الاجقماغيةالمَيو؟لحى

لِمثلهاالتىالشرووأهون-حالىأيةعلى-هذالأنهـلبروهانقبلها،

وثوابته.مسلماتهمنوكلِرَا،أركانهيزلزلحقمِمَى،قعمرد

أضرحلهم!وتقفطوالمَديسون،الأوللِاءيقفالممَابلالجانجأوفى

لجلببأصحابهاوالتوسل،البركةلالتماسالناسيقصدهاالتى

التىالملجأوالقديسونالأولياءءهؤلاويصبحالشر.ودفحالخير،

السبلىوأعوزتهالعدلى،علىالحصولىعنعجزهظلومكلىاليهلِلجأ

حاجته،لقضاءحاجةصاحبكلبهيمممتفينوملاذا،تحمَيقهالى

تيسيرها.عنالرسميةالمؤسسالتاعجزتالقىأمووهوتلسير

اليهمونسبوا،والقديسينالأولياءهؤلإءالناسخلقلمَد

هنلاَْالبدوىفالسيدسكلنها،هميمجزونالتىوالأفعالالكراهات
صب

الذىهوالدسوقيإبراهيموسيدى،الأسرىأئاليمممري"جلاب"

بالطبعوتشمج..المرضىشضاءعلىوشماعدالعظلومين،يُجير

بمناسباتالإحمَفالفىتننىوحك!اياتقصصالأولي!اءحولى

ابراهيمسيدىعنطويلةأغنيةدنالأجزاءْهذهوتصوومولدمم،

الأولياء:حولهعتقدالَاهنيفميحلم!نموذ-جًاالدسموقى

الميَّانصطهايالّلى..ابراهيغشلِكىياالمدد

..المنضامفُتّهاياللى..ابراهعِسيدىياالمدد
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..قوامدسوكَىيابننجده..البنمامبحرعلىيعدّىواللى

البحاو)1(.وسطغرقانكانولو

يديرؤلا،شفأئهعلىمساعدةدونمريضنايتركلافالدسوقى

لوحتىالنرق،علىالمشرفويثقذظلم،ْأوضيمأصابهلمنظهره

مصر..عنأبعمدًكان

علىالممجزة،وطفولقه،الخارقلعيلادهصورالأغفيهَفىوترد

التالى:الفحو

تياروالمعَرَيطلتج!رىالدار..عوؤحتوليلة

لِظهروئبَانهاكَبلىمنالأفكار..بطن!افىتسمع

لِرْووالبيتكْىانفبىْجاه!شفور..لَسحكفلىلما

الإسلاملنميخوِوَفدُوها:الحوو..بناتحواللهاقاموا

حريرالفرشلهاوفرشوا..ابراهيمسيدى"وئدوها

نار.)2(هنخُلق!الحسودعين..ابراهيماميالهاقالوا

النىوكرإهاتهالولىهدْاهيلادعنلتحكىالفصةوتمصْى

هذايصومحياتهوبدأوهضان،فىولدفقدةملِلادههنذبدأت

الممر:هنليومينبلخقديكنولمونطقالشهرالكريبم،

هافت:-هنياياللى:-ايأولياءمنخاصةال!قلالتماستقالكلمة:المدد1(.)

يمبر-:يعدى-()ال!لومضنيمأصابهالذى:المنضام-الصريض:العيان-تتركلم

بسرمجلأ.:قوام-تتقذه:بتتجده

حوالمِها:-جاسا:جاها-واضخايصبح:يبن-الدسومَىابراهيمأم:ليلة)2(

حولها.
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..الزينعلىصلواياحاضرين.اللِوهين.كمِّلىلئا

..ابراهيمسيدىاسمىأناقالى

صفار..لسهوأناالفبىهحبوب

:أيامعشرةالممرهنأكملىعندماأما

..البقرةهعالحمدقرا..أيامعاثمركفلولما

القرآنحملىابراهيمسيدك..وعشرةوأريمةهِيُّة

بالكلراهات،الملينةحياتهعنذلكبعدالقصةتحكىثم

الماديون.البشربهاالقيامعنيعجزالتىوالأعمال

اللهأودمِاءمندودىضريحهنتخدوأنهصرفىقريةتكادلا

العائلاتلعددلَبفاولىهنكنرهنال!يكونقدبلى،الصالحين

للمائلتينول!انفيهاولدتالتىإلقريةففى،القريةفىالكبيرة

لهؤلاءويقامكبيرهفيهاالأولياءفعددالمدنأها.فيهاالكبيرتين

النذووهلوفاءالناسويقصدهمعامهكلىف!الموالدوأولنك

على-سضصورةليممتالظاهرةهذهأنوالحصَقةالبركلأ.والقماس

كليعتقدالأخرىالمجتمماتهنكن!يرففىةفحسبهجتمعنا

.ويرعاهيحميهأنههعتقذابه،يرتبطقديسفىانسان

الكراها!أهمأنالكبرى)1(طبقاتهفى!لممبكىالقاجذكروقد

الحيواناتهعوالتحدثالماءهعلىالماثى:منهاوعصمرون،أريع

المرييةالمقليةفىدراسات،الخماشسلوى.ود،بدرانابراهيمد.صكننقلاَ)1(

.125ص74951الحمَيمةبرِاربلرو!ه

ثيلأا
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لِطلبونهلمامستجيبلأله،طائفةجعلهاعلىوالمَدرة،والجمادات

والاستجابة،والمللالأمراضوابراء،والمكانالزهيانوتجاوؤ،منها

،المجهولعنوالكشفالمنيبات،بعضعنوالإخبارللدعاء،

وراءهنالبعيدالمكانورؤية،والشرابالطعامعدمعلىوالصبر

الخ...الأرضذخائرعلىويطلمهمالشر،لِكضيماللهوأن،الحجب

،العادىالإنسانيملكهالاقدرإتلِمطكوقفالأولياءذلك،وعلى

تبدوأخرىومرةخلر،منبهيتميزوبئدمابها،وحباهماللهكرمهم

ينقصلما+الأخرالوجهأو+رهزىJهدادكأنهاالمَدراتهذه

ندنىولا.اهكاناتهنواهتلاكهتحقمِمَهالىويتطلحالمادىالإنممان

وأالماء،علىالماثىعلىالقدرةالإنممانيمتلكأنبالطبحهنا

وانماقدرالله،هنذلكغمِرأوهوالجماداتالحيوافاتهحالحوار

ييدوالذ!ىأوالصمبفعلعلىقادرًاالإنممانيكونأنالمقصود

وهو-ذلكيمممَطعلماذاحالىألِةعلىوهوهممتحيلأ،عمممِزا

يقومأنيستطيعهنالىفيجأهظروفهنقيبة!ليممقطيحلابالتكيد

يبدوهاوتحقيق،الصعابقهرعلىبهويممتمينأهره،اليهيوكلبه،

أنهأوعنه،نيابةذلكسمفعلىبأنهتاهةثمةْعلىوهوهممتحيلاَ،

الله،الىهَريبولأنهخمِر،لأنهةيأهدهماتحصَيقعدىسيمماعده

1ثممو!رهوثقى1ثقلبهوطيب1ثمفثوب،و1ثمطثومهح1ثثهو

النذور،وتقديمبالدعاءهالخئرينهؤلاءالىيتوسلىوهووالمحمَاج،

اليه،ويستميلهبه،علاقتهيوث!قأنشأنههند!وكل،والزيارة

.ينصرهوأن،جانبهالىيقفويجعله

*ا
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التدر+هنطائفةوهقاهاتهمالأولياءأضر!ةحوليو!نشا

للظيةههمبدورهؤلاءويمَومالضويح"أوالمقاح!حْدمةعلىيقوموق

وقىفهناسهأيضناهوتخصصاتهموقكراههملكرامالَهمالتزويجفى

للاصمتجايةوثالث4الطلملوقعوآخرالعاقرهبمساص!د!النطتهر

قىهصاعدع!أو8صماحبهال!ألحقوردوت!مَمِقهاللشكاوى

ألولىأىَضهالحعنىولاالأهواضهلإبرأءورإبح،علمهالحصول

قدألقىالأخوكلاحلملمفمكلاتمنىا!ممهاعدهَ!صكفهلآالمتخصصى

قدرتهصخهعُرهْهقدبعضهمأنالمقصودوانماالإنصماق،يواجهـا

فنجرزأوليا!وففاك.المجالاتهقعْير!هن!رانم!مجالطهكْفى

نضعكلكراهاففملأقنةحافيصحلهةأوواحلههَحاجةفتضفمآئ!َْكَدزانفغ"

الكباو.الأؤلمِاء!موهؤلاءشوكل!!

يلقتها،حاجةبكلىخاصةأدعيلأالحا!الهبصضاءهـلرتبط

لصو"خعىدعاءdقهن!ا،عليه!للمعوددعِغالضمربحأهوعل!المَواهون

لتوقيضورايحللفمفاء8وثالث8ا!طلملدكْ!!آخر!الإنجابيريد

.هوهكذا4القلب

سحومةوسصكألهالَهدو.حاصةلعهلممم!حْدموهدهـالأدعم!

للخلاصىالموقوألمَماش8المِهوإلقمَربالقوَةهالولى/علىللمَأثير

يالدطء.يتوجهالذىالقربهنهـأيعأتىالمَىالأزهاتهأوالأزهلأمن

يوطهه!تىعنليميروالمكويةالمنطوقةالكلملأاست!!فالإنسان

نضيح-والنبلوهدوالممائمالأحجبةحالل!-هذهـالحالةوثْى،ئقله

سحريةه!دوافلهاوهوزأاللفلأ
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تكتسبأنهاالامحدد،معنىذاتغيرالرموؤهذهتبدووقد

الذرضأوالشائعالاسلَممالىخلالىمنادراكهايمكنهعانى

جمعيةرموزهىبلفردلِة،رموزاليسمتالرموزوهذهالمقصود.

صووالأولىالمقامفىأنهاكماواستخداهها،وطبيمتهاهفشفهافى

تُكسبفهىثمومن،مقدسأصلذاتأنهاالمؤمنلِفترض!دلِنية،

علىتعينأنيدتقدوهصداقية،قداسةعنهتدبرالذىالمضمون

لدىوالرضىبالاطمننان!ننعورعنهينمجمماهوالاستجابةالمَحقق

هنتخللِصد4عنهسيتولىهنهناكبأنالقناعةوتمطلِهلِدعو،من

حفها.علىيساعدهسوفالأقلىعلىأومشكلطَ

كبيرَاقدرًااكتسبكَدالمماصرالإنسانانالقولىنسقطيحاننا

وكيفماشاءحيثمايطبقهاانيمطتطلِحالإوادةوقوة،القدرةمن

!اتقاقبكفاءةعملهينجزأنأيضًاتعلمكمايشاء،لتحقيقْهاشاء،

نأاقناعهوتم،الطبولنقرأوبالتراتيلىذلكعلىيستعينأندون

أفكارهيترجمأنأيضًايإهكانهوأن،فعلهيمتزمهاينفذأنبإمكانه

لِعاقأنيمكنانهأيضاعر!ذلككلىمعلكنهأفمال،الىوخواطره

المرئمِةغيروالعقبالَهوالقوى،والمخاوفبالمحاذير،خطوةكلفى

يصبحفلا،حياتهتوجلِهعلىالقدرةوتسلبه،الفعلىعن.تعوقهالتى

الاستدانةالىلِلجأأو،بالخلاصيحلمأنالاوسيلةمنأهاهه

انااللهم:الفهالىالدعاءأوهرئلِة،غيزهَوىلمواجهةخفنةبمَوى

فيه.اللطفنسألكولكنالقضاء،ودنممألكلا

917
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:كهـأفان

القىالخرافيةالمعمَذداتهنطدقةهفاءرنور؟

عادالتا،هني!حبهاوهاْ،المصرىالمجمَمحفىتشيع

أقاكأهأنةوتقتضىوألحوات.سوكهنيحققهاوما

علىوثفَاليميمتالمغتقداتهلهأنئذكرهمْيا

بيقهاثمتركخظهى،ْل!تماوحدهالمصرىالمجتمبم

وسكيرالعريية،العرييلأ،الأخرىالمجتمعاتهنكنير

.رأخرهفاكؤيًاوترتعدىهفا،سيفاشكلاَتأخذ!يد

وغيرا!متعلمينبينهوجودة،الأحواذكلىفىلكنفا

الطبقا!.كلوثىالمقعلمين،

الشرورهنكثيرًاوأن،الجنهْىلِمتقدونالفاسهنكيرً!ان

المقابرهـلممكنونمحادة،الليلفىيظهروبئوأنهغهنهم،تصيبهمانما

181
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تلكبجواوالمرورالعاثرحظهلِشاءمنله!لقذفونالمهجورةوالبيوت

بأشكالىلِتشكلونوأنهم.والحجارةبالطوبوالبيوتالمقابر

كلابأوقططصورفىيظهرونأنهمعليهمالذالبلكن،هختلفة

ل!ذا.الليلألماءوالكلابالقططضربيتح!اشونولذلكسوداء،

أنهفىشكلياالبيولتهنبيتفىليلاًغريبقطوج!ودتصادف

والسكفاتالحركاتلَلكوفسروا،وسكفاتهحركاتهوواكَبواجنى،

تركوهطبقهنطعامًاأكلىفإذاشيفًا،يمنعوهولممختلفلأ،تفسيرات

اذاأنهميمتقلصونأنهمذلك،يطردوهأويزجروهولميشاء،كمايكلى

أنهميزعمونوهم.هنهمواثتقمبالشرأصابهمألبعدوهأوضريو؟

فهمرمضانشهرفىإلاالعامطوالىأحرازايشاعونهايفملون

كمايتصرفونوأنهم،وشرهمأْذاهمالناسعنهـلمتتعفيه،يحبممون

هغعلاقةيقيمبعضهموأنيفملونه،ماويفملون،الناسيتصرف

أحمدويذكر.جنيةرجلأيعشقوقدانسيًا،جنمةتحبفمَد،الإنس

-!ى-حصض.-ت

كرةعليهتبدو،الكلامهَليلى،الصمتكيركانرجلاعرفأنهأهين

هنهنعتهلذلكوأنهاْتمشقه،جنلِةأنكانِيزعموأنهالتفكير،

سكرفوأنه.بهافيختلىنيلة!تأتيهوأنها،عليهوحرهتة،الزواج

قطاضربخدههاأحدأنبسببالجنلبسهاأنهاتمتقدسيدة

نأهنفخاهْت،اختفىثمالصمِاج،لنمديدالق!فمادليلأ،أسود

اشترىلهصديقًاأنلذكركما.كاقماوهذافلِؤذيها،جنيًايكون

فسكنتهقتل،قدكانالبيتصاحبلأنالممادىةفىرخيصنابيتا

على،محمدعهدفىأنههـلحكى.ثمنهبنصففبيعالمفاويب،

فيها،اعققادهموكفرالجفود،ففئقتتقمصد!االجنأنامرأةادعت

182ر
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الىوإسقدعاها4ذلكهنعلىهحمدفخاف8أهرهااصعنفحلخى

لَحضرأنها!توال!4الأنوإربإطفاءفأهرلمِلاًهألوهَمَاوكاقهَصومه

بطنها،منيخرجالصوتكأقرجلبكلاموتكلممَأفحضوهألضى

يقبلىحتىمنهتقرلههأتوأهرهافعلهاهعلىعلىهحمدثأطواها

أنهاثرأى،الشموعبإضاءوأهرعليهاقبضيالدأهدهتهفلما4يلما

أمرعندئذ.خدعةالأهركلهوأقهلجنىوجودلأوأنهالموأت

منأنهالِظفوقكانوا-إذالحاضوؤقهالجندفجؤعألفيل،فىم!قثها

الدينصكدىخروجعدنىهحمدبهأهرهاوأنأدصالحينه!يهأودياء

منلآخرجوهاهمهأالجنلوكانت!جزعوألاعلىد!خمدلهم!!

أفمَيتفيلما.منم!ااصترحنافقدباطلاًادعاءهدعمِةكانمتاولو!ععيه

مفها.الفاصو!مقراحغوهَق!مه

أحمدالشيخيس!ىرجلىمنهمقرهمَايعيضِكانإنهيووىكما

والضقر،العمىثم.أصابههالحارةبابعلىالفحميييح4الصيك

يكشفوأنههتقمصهنجفًاأنوضاع،ضيقةغرفةقىقصعكن

كلهنالناسمتقصدة4الطبيمىصوتهحكيربصولَاهـهم!لمممخيوء،

حاله.وصلحوصوهه+حلعه

ادْا،البعضاعتادولذلباهـلفمريونهي!ونالجنأقهـممتقد

الماءفىلِدْيبأنهعليهالجنعْضباهنجاحهاتماهؤضهأنتوبم

الجمعلأ،لملةالعشاءصلاةبعدإناءهْىالأحمرالصكو!نتوع!

سطحالىبهلِصعدمنعنهوينممبالإناء،د!للئهألمويضهـمأخذ

الوواء،إلىأوشمالاًأوببمينايلتقتولا8بنكلملاصم!توهواليمنة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يذكرولاالأرضعلىفيهبماألإنأءيقلبالممطحالىيصلوعندها

صمد،كماهـسبطالإناء،يتركثمالإناء،فىماير!وهواللهاسم

ثلاثةالأمرهذاويكرروبئالماء،هذاتشربالجنأنلِزعموقوهم

...فيشفىالجنعنهيرضىفقدالأقلى،علىأسابلِع

وقد،بالليلوحدهصهاراذاللإنسإنيتعرضموقأنهمويزعمون

الجن!لقىاذاالإئممانوأنبال،قيدلِمحذاءبشكلالجنىيتشكل

قديئا،حذاءيصيرفأصابمَة،برصماصةرداهأوبسلاحوضمريه

علىيملقونهحجابَاأوتمويذةالقديمالحذاءاستخداميكنرولذلك

هدتقدينالمممِارة،هؤخرةأوالجمالىهأوالحمير،أو،الخيلرعوس

يصلحلاالقديمالحذاءأنهـلروبئاليلنوتأثييرالحمبمديمنحذلكأن

أيضًاويعتقد.صاحبلهيعرفلماطرش،فىهلقىوجداذاالا

لبممتجنيةأوجنيًاأنسببههمرفةيصمبالذعىالمرضسببأن

أوالجنىهنهيخرجأنلابدهرضههنييرألكىوأنه،المريض

"زار".بإقاهةالاهذايحدثولن،لبستهالىَالجنية

تتقمص-الجن-المفاوسهبأنالإعتقاديشيححالأيةوعلى

فإذاالرجالى،منكفرالفمماءتققمصكانتلانوالفساء،الرجالى

بأشيماءوأخبرتغررلط،بأصواتألسنتهممجلىنطقتتقمصتهم

مستقبلية.بتتبؤاتونتبأت،عجيبة

يمملكوناالناسلهمضوأن،الجنتمممخيريمكلنأنهأيضَاويدتقد

هنوهناكيريد،هنلمصدلحةأولمصلحتهمذلكعلىالقدرة

فىأنهالملاحظوهن.الاعتقادهذاشيوغوواءهنيرتزقحون
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وصفاتهم،،الجنعنتقحدثكفيرةكبانقشرتالأخيرةالممفوإقي

خيرهبم،والتماسهعهم،*القماهلىوطرقهوقدرانفموأحوا!م،

طبمَاتكا!ةبينكعبمِرًارواخاالكمَبهذهوتلقىفمرهم،واكتفاء

زيجاتعنصحفيلألَحقيقاتنشربتهقدالصحفانبلالمجقمع.

هذهبسببالمحلامأهامهرفوعةوقضايا،وانسجينبين

11الزيجات

الحروفي،اسقخدامأهميهاهنالجنلقسخيركليرةطرقوهفال!

مخالفةصورفىتكقبعفدهاأسرارًا،للح!روفأنلِعققداذ

نأويزع!ن،علويةأوروحانية!وفاهـلمممونهاهالمألوفةللحروفي

لكلأنيزعنوبئكما،عليهيحافظونخدائاأوخادئاحرفلكل

وأن.لهاأهلهوهنويمزفهاعليهتنلبجناا!اسبوعأيامهقيوبم

يكللاخلوةفىيوئاأريعينليصومفإنهالباقتخدههأنأرادهن

وعشرينأربحكلىالايكلولاالأسود،والزييبا!صِرخبزالا

الأولىوالخادم،الخدامبهايستحضرالتىالمزائميطوثمهساعة

أجيبوا..دردهوخ.."يانبىحوعزيمتهأحمرحجريدهوفىأسودعبد

هرة،ألفتقرأاسحيم،..برهين..برهوت..شموعمممعاطبحق

الأريعين.الخدامبقهةوكذلك

فمكلعلىوهوالمصلامنه"عليهسليمانخاتمهْىويممَقيدون

لاخضاعهم،الجناست!خداميتموبواسطتهالممداسية،النجمة

لهفحملتالجنسليماناستخدمبواسطتهأنهنهماعتقادًا

الأبار،لهوفجر!اياحجار،وقطعتالبلاد،لهوبنتالبصاط،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الصولاالموضوعهذافىالمشهورةالكتبومنالأنهار.لهوأجرت

الأسفار!هوكنوزالأنواروءشموسالروحانى!،ألعلمَفىالريانى

،8والساعةالوقتفىالجنهلوكلَسخلِرفىاللمِاعةالبهجةو

غلِرها.ومئاتالروحانى"،الملمفىالرحمانىالفتحو

علىألِضفاولتدلىالأوللِاء،علىلتد!ة"الأسياد(كلمةوتستخدم

النصعاء4وخاصة،الإنسانجسملِتمَمصونالذينوالعفاويت،الجن

أق،أىةخالصةمش"جلَتهمفلمقعددةقععبيراتذلكفىولهم

عقريتم!و!راكبهالأسياد"،أحدبهاسلبديانما،حرًاليسجسمه

هنسيدلكلىأنويزعمون.أسياد"عليهو"،عفريتوكيهأنه!أ!

نناسبورقصاتلنته،نناسمبهوأغانجنممه،نناسمبطملاب!سالأسياد

الاحقفالاتهونفام.الر!صالتنلكتتالشأالدفْعلىودقالا،أمته

فيمامطالبهمبمَلبيلأالأسيادهؤلاءهنالتخلصلِتمكىالخاصلأة

الأسيدهنواحذاالمرأهَعلىسلطوالذىكانفإذابالزاو،يسمى

وعْقى،حبشيةرقصمةوركَصتحبشئا،رْيًاالمرأةارتدلتاا!احبالف!،

،قيً"السيد،5حضرفإذابالحب!نمية،الزارأمرغلىالقائمونلهأ

!كإذاوهكذأبالحباثمية،المرأةلمممانعلىتحدثوللًا،أوكان

أقينبفىهذاَأجلىومنأوزوبيًا"."أىخواجةأوسودانئاأوعريئا

وطئ!بالزار،خاصةملابسالأسيادلك!بستهاألتىللمرأهَ.يمَوهْر

تقمصها.الذىالمنميدهحئنناسهببالإحتفالخاصة

وتديوه!الاحقفالتقودالتى"المرأةالزاوشيخةوتسمى

فىكرصمئاالكُديةتفمعبأنالاحتفالأوالطقسويبدأبالكديلأ.

18!
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أجلها،منالزاريمَامالتىالمميدةعليهتجلس،المجلسوسط

الديكتضعثِمأرجلها،ْوتريط،وديكادجاجمَين،تحضيروتحيضر

،معهودةقراءاتتتلؤثم،أكتافهاعلىوالدجاجتينوأسها،على

"دستورجميعًاالحاضراتترددبينماأغانىَ،وتفنىأناشيد،وتتشذ

يضرينوأغوانهاوالكديهَاسيادى"،يادلههدد..اسيادىيما

هنفشيفَاشيئًايقترينثمهختلفة،ننماتعلىهـلننلِن،الدفوف

ثمجأمامهنراجمعلأالزارْؤصناحبةألدقفىويممرعنالزاو،صاحبة

مزربمشلأعباعهَوهىالأسيياد،ملابصوممهدااحداهنتجىء

وخنجر،وسيفأ،مزينةطاقيةأوعمامةأووطريوش،بالقصب

ذلكأمامهتمايلةوتقفبلِدها،الخنجروتمسكالسيففتتقلد

ثمصخبَا،لِزدادوالفناءعنفَايزدادالدفوفعلىوالدقالجمعه

وسهلأ،أهلاَلها:فيقال،عليكمالمملاموتقولىالزارصاحبةتقف

علىضيضرب،السلامعبدالشيخأنا-منلأ-قائلةفتردأفَ؟امن.

صاحبةولَبدأ،،لسلاماعبدالشيخ"دقةتسمىنفمالتحلففذالدف

اذاحتىالسلامعبدالاثهمِخدقةعلىوالرقصالتمايلىفىالزار

الشيخفيَذهبْالزاو،صاحبةبتدليكالكُدلِةقاهت""الدقةانتهمتا

ؤوجةلبستهاقدأنهالزارصماحبةتدعىثم،حالهإلىثمملامعبد

المشاوكاتهالسيداْتوتحيئ،.صوتهامنهْمفير،السلامسكبدال!يخ

نممبمائيلأ.ملابهم!يها3هْييجضريط،السلامعبدالشيخزوجةلسانعلى

وعقودأساووهنالحلىوكذلك،السلامعبدالشيخؤوجهَتقاسب

"دقةالدفوفيعلىالضربفىيبدأنثمإلخ،..وخلاخيلىوخوثم

".السلامعبدالشيخزوجلأ
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الكُديةفإنمحدد،اومعروفغمِر-السي!د-الشيخكطناذاأها

تخنَلفمنهاكلىلادكتات"،ننماتعدةلَج!ردلافىييدأقوالصننلِات

حتىيناسبهاماألزارصاحبلأتلبس"دهَة،كلوعند،الأخريعن

لتمتأنهيمنىمماهنها،واحدةعلىوالرقصالتمايلىفىلَبدأ

كانفإذاجممممها،لبمىأوتقمصهاقدالأشيادمنلْوعأىهمرفة

يلى:ماالدقةأوالأغنيةتضمنعَانجد"،"مننجدئا

ضيفك.محمِّىيا..سيفكلاببسيانجد..سلِدليا

..شمعووهوراخى..عمونهوهكحل..الممِدانفىضدئعيا

الممموبانية:اللهجةفىقيل،سودانئاكان!اذا

..الرجالحاهىلِا..الرجالسلطاني!ا..المباسأبولِا

إلعمامة.عليالكوفيةلابسيامرجب!ا..يابك..مرجبايا

منلى:من،بهالِبدأ"دهَالَه،هنأكفإنوبالطبم

..علنِهصلواالعريى..النبى..عليهصلوا

هحمديابدوالتمام..هاماياآء..الهدىماما

..لماهاالهدىبر..لماهاانسماحئر..لماهاا!راسىنصبوا

ياالميداننصبوا..ماماالدبايحصناحمبأ..ماهأالموايدصاحمبا

.هاهاهيازهرا!ل!دياآههاها

..غلامأملِاهرحبايا...غلامأمعلىسلام

هها
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..غلامأميامرجبايا..غلامامعلىسملام

".غلامأمياْ..مامابنتيا..غلامأمعلى..السلامردوا

..هنكوالعفو..غلامأميا

برهانكبلِنى..الفلامأبملا

..علِانكواشفىاننلام..أميا

..طبلكوألطبىا..الفلامأملِا

ليلقك.واللهلة..الفلامأملِا

يصاحبالذىالبخورا!لافىعندتؤدىأعانأيضناولهم

مفها:حقفالىة

والميفمرةوعلىوعثماقلعمروالفاتحة..والنبىالفهعلىالَكلفا

..ولىبكلغدركمِن

وابصالخنِن..والمنمهدا..الأرضوهلوكابسماوملوك

..الدربعليهمانقفلىواللى

واخوانفاالبحر..وهلوكالبر..!هلوك

عفاراضسِنلِجملهم

..الخواصهحمدوسيدى..سكليفةلسىَالفاتحة

..أل!يمةالليالة...صماحبةسكمِفةلسقىالفاتخة

..دلهعويشة..المنربدممكانالفاتحة

I m
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..!لياسوالخضر...والبكريهَ!رالسادات

..الحبشسلطانعلىالفاتحةوكمان..وعليهملهمسلام

الفاتحة.ودهم..دلهشَيء..صفيرمعكبير

منالإنممانعلىال!نجوموتأثيرالطالعبقراءةالإهتماميقلىولا

بالجنالاهمَمامعنوفشلىونجاحوفقر،وغنىوشقاء،سعادة

بهم.المرتبطةوالممارسات

فلِه،ولدعشرةالاثمتىالأبراجمنبرخاإنسانلكلأنويمتقد

جدولاًلذلكويصذهون،حياتهأمورمنكثيرفىيتحكمالذىوفو

أغمضبختهأوطالعهيمرف.انسان.انأرادفإذا،البروجأسماءفيه

الىممَسمةصورةوهى،البروجخاناتعلىاصبعهووضع،عينيه

المذكوو،الرمَمفىيوجدالذىالخطويلَ!،عينيهليفتحثم،خانات

يوجدالذىالمامودالىلِصلىحتىاللسار،إلىاليم!نمنومتجهَا

التىالصفحةعلىلِدلصكدذافيجد،عليهلِدهوضعالذىاسبرجفيه

طالعه.منممرثْتهيودهاقلهايوجد

السيادةلهبرجًااللِومساعاتهنساعةكلفىأنألِضًاويعتمَد

المفاسمبه،الحجالبابمملالطالعمعرفهعفد!لقوموبئ.والسلطان

الأحجبة:منحجابصدوبىةوهذه

)الآية(..هو..الاإلهلاأناللهشهد.الرحيمالرحمنالفه"بسم

هوالاابهلاالله)الاَية(.....خلفهوهنيديهبينهنهعقبالَاله

وسيناتأعمالناوسبناتسيناتناقنااللهم)الاَية(....القلِومالحى
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عوج11011.بحافظوقله!اناالذكرنزلنانحنإناها.هِمك!رولط،

"عوج"..ما!كوجيالاصاج

بقضنا!ء*منهاكليختص،بالطبعالأحجبلأهنكن!يروهناك

الحسمد،وخاصمةوالضرر،الشوهنوالحيما!ةمقعددة،هصعالح

زرجدهاأنفىالمرأةشكتفإذاالمممحر.أنواعهننوعوهووألعملى،ْ

فتلجأ،أخرىهنبلزواجفى-طريقةلِكونأقخمنشِه،عنهاأتصرف

شبرها،هنشعيراتبمضتأخنذبأن"،عملىله،تعملىأقألى

أوخبزرغيفشكلعلىوتعدهاالمجين،منقطعلأفىوتضعها

الأولىحالهالىويمودلها،حنافيزدادشمرها،ؤوجهاليكلف!رة

.هولهاليمدمتخْصص"شمِخ"الىتدْهبوقد،بهاألاهتمامهن

البيت،الىؤوجهادخولىعندوَرينمهماءأوحجابشكلفىألممل

أنواعأشهرومن.يشريهأوذلك،هويلحظأندونقدميهتحتأو

تعطيلويعئىالريط،عليهلِطلقهاويفنافىتتتشرالىَ!ثأعمالى

ماأكثرالأعمالىالنوعْمنوهذا،زفافهليللأب!عجزواصمابتهألوجل

هناكانفكماوبالطبع،الزواجعلىاقبالهمعندالريفلِونهِخضاه

الأمورواسكادهَ،بالفكلِقوممنايضئاضاكفإنبالريط،يقومهن

نصابها.!ى

لِتخبموالذى،والنجاحالتوفيقيحالفهالذىالإنسانعنويقالى

وTالتوفيقيحأنفهلمواذاسعد"،"طالعطالمهأن،صعبةهممكلة

نإقيلىواشقهروقىفإذانحس"،"طالعهانقالواسعيدغيركدن

".عالى"نجمهأوصاعد""نجمه
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يرمكان"داسثظحوادلئهفيهوقعمتالذىالشؤماليومعنويقال

"داللإنساقوقمتالقىالمشفومةالحادثةعنليقالىكماؤحلى"ه

النجومهنبعتبارهزصالىينظروبئلأنهمؤحل"ةوقعمتهكانمظ

عندالأنالشائحوهنالنحمى.تجليالمَىوالكواكبالمشمنوهة،

برجه،عنالشابالفتاةتسألىأنالزواجأوالخطبةعلىالإ!دام

الآنهذكووهولماووفقَابرجها،توافقالتىإلبروجهنكانفإذا

هنارهذاكانالقراء،بهنهائلأرواخاثلقىالتنىالكتبمناتف!

تكنلماذاأهاالدلاقةفىالاسقمرارعلىوهشجمًا،ورضىتفاؤلى

111لهانهايةسببهذاكانفريحاهتوافقة،لأبراج

المماتولوحالحياةبلوحيمممىهاالطالعبمعرفةيتصلىوهما

الفحو:هذاعلىوهما

ه-1234

789011121

131415161781

!!10221222324-

03 0 92 28 . 37 Y l Y

الممماتلوحالحياةلوح

الشخصهاسميحممبينمرَا،أوخيزاالطالحكاناذاهاولمعرفة

المريمةالأبجديةالحروفهنحرفيالجملى،بحسابأمهواسم
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الحمطب(،يتمبهلِقابله،رقمله-الخ...كلمنحطىهوزأبجد-

المريى،الاثمهرهنهضىهاالإسهمينجمعحاصلعلىويزاد

itالحياةلوحهنهلفيهينظربقىوها03،الصجموعهنهـلطرح

الخير،توقحمعفاههذاكاقالحياةلوحهنكانفإنةالمماتلوحهن

شر.فهوالمماتلوجهنكانإقافا

بتأثيربلىهصادفة،شيءفيهايحدثلاالحياةأنويعتقد

حبف!فتاةتقحولاهصادفة،أخررجلأرجليقابلىلا،النجوم

تحقمِقًاالطوالح،لَحكمهش!كلأنذلكةوهكذا..هصادفةفقى

تهيمقوالحياة،الحرارةمصدوفالشمص.الطبيعةأرادلتهيالناية

الأرضعلىلَأثيروللصَمر،الجياشةوالمشاعبرالنبيلةالمواطفعل!

فىأثرالطالحف!الرئيممىالكوكبهوكاقفمتىومماكليها،

بعضمنفيجمل،تخيلهوقوةالعصبى،جهازهفىخاصط،الإنسان

علىالمهلِمنهووأنه،مجانينبمضهمويجملفنانا،أوأديبًاالناس

ولدل.والكوارثبالحرولبهعلاهَةوذو،والبراكينوالمواصفالزلازل

هاهوالإنسانحياةعلىوالقمرللشمسالذىالهائلىالتأثيرهذا

تدانيهالا،كبرىأهممِةوالخمموفالكسوفيظاهرت!يولىجعله

لهذهوففاأيضًا،تأثيرذات،أخريلكلواكبمممناهـلةأهمية

الذىالبرجلتأثيرخاضعانممانكلأنأيضمَاويعتقد.المعتقدات

عافاهمتقذاياثمكلهذاأنتكرارالىحاجةفىولسنا.فيهولد

الجرائدفىوالحظالبختأبوابتؤكدهالشعوبكلىبينشائنا

.والمجلات.

391-والخرافةْالانممان
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وجملالضرر،ودفح،والحفظالحمايةفىههمَادوزاالأحجبةولالعب

با!برهخصوصووقعل!تكتبوهىسهلاً،والصعبالعمبميري!مديرًاه

غالفا،الأضلاعهقمماوىهمالثشكلعلىالوو!قولطبقالأحمر،أوالأخضر

غالناةرقبتهفىأوابطهتحتالصرءيطقهالجلد،هنجرابفىوتوضع

وهناكتأثير؟فيبطلى،يفقدهأوهنهيضعيعفلاله،هلاءؤئايظلىحتى

هنالحمايةكانتاذا،الحاجةحممبالأحجبةكتابةفىهتخصصمون

وأالمحمبهقلباستمالةأووالمفاريت،الجنتأليرابطالأوهالمرض

الزوجاتتحابهكىتسقخدمالقىالأحجبلأوهن...الخ...المملفىالنجاح

يابكابةاعدادههـلتم،الحجابهذاالزوجاتفىوالأزواج،الأزواجفى

الأتى:بالحدولياثمفعلمهرة،سبعينرشفياعطوفياودود،ياودود
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تدمتحتهنيؤخذالترابهنصنيزتدزالوربةهعويوضع

حبه.عل!والحصول،قلبهاستمالةيرجىالذىالممغص

فىكتبتف!ذاهسحريةصمفاتلها"بدوح"كليمةأنهـلعتقد

تحقيىفىعظه!مًاأثرهاكانضاتمهعلىنقاثمتأوحباب

حملهااذاوأنهاالاثمر،ولحفعالخهروجلب،المأربوبلعهالمطالب

وسالةعلىكتدبتل!ذاندصهَاهولاتمبًاسمؤفىيلقلمهممافر

فجربالقلولباتأليففىأثرهاوأنتأخيرهدونوجهقهاالىوصلت

التالية:المزيمةعليهاولبهيتتبضيرها،وتمكبت،اذايضم!بةلا

القلموبحقهوالروحالروحبينألفبدوح،يابدوحي!بدوم"يا

التميمة-وتأخذ.المنقفىتعلقثم"،ونوحوحؤاوأدمهواللوح

القالى:الاثم!-الحجاب

القالى:الفحوعلىحرففاتكبوثد

ب

جؤ
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فإنرأسئا،أوأفقئاسطر،كلأرقامجمعتمإذاأنههـللاحظ

عاثمررقمًا.خمسةسيكوقالجمححاصلى

الجيوفمى،عزيمةعليهاأطلقتميمةأستخدامالشائعهنوبمان

الدكر،"باللبانوتبخر؟وزعفرانوردبماءتكببأنتمدكاشه

التالى:النحوعلىوهى،الميزانهوالطالعيكونأقغلىالمممتكة"وه

الدبرويوبونالجمحسيهزم

هـلؤلونهـهـددالجمح

هـهـالجمحددويولون

سيهزبمالجمحويولونالدبر

عدوهنازلةيريدهنحملفااذاأنهالتميمةهذهالىويقممب

هنوان،أعدائهعلىتفلبحملهاإذاالجيضقائدأنكما،هزهه

حاجاته.لهوقضواهابوهالمظماءعلىدخولهعنداستخدمها

ةالناسعاهةبينكبيزااهتبائايلقىالذكووانجابكانولما

يدهفل!ضمعالذكور،اهرأتهتلدأنأرادإذاالرجلىانقيلىفضد

حملها،بدايلأفىوهىعليهاهـلمممحهنائمةوهىبطنهاعلىاليمنى

:بيدهالمممحيديموهوهرالَا،ثلاثويقول

وأناذكرًا،فكعونههذهزوجتىبطنفىخلقتكفَاذا"اللهم

فبشرناهالوارثلِنهخمِروأنمَافردًا،تذونىلاريىهحمذا،أسميه

".عليمبنلاموبشرو؟لِعقوب،اسحاقىوراءوهنبإسحاقى،
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غيرعلىحدثأوفاجأهشىء،هنفزعإذاالإنسانأنولزعم

هرض"الخضة"هذهعننتجوربما"بخضة،،يصابفإنههنه،توقع

سموهانداسهن"طاسلأ"أنيةصنمواولذلك،شفاؤهيممتمصى

القرآنية،الاَياتبمضعليهاهكتوبالطاسةوهذه،،الخضة"طاسة

ونب!اتاتالطيور،برسوموهزينةلها،همنىلاال!تىالكلماتويمض

حولهاويضمونالليلى،فىللندىلتتعرضتتركثمهاء،فمِهايوضع

ذتيجةللمرضتمرضالذىويشرب،رقيقةهمدينةقطمةأريمين

منواحدةفمَدلَهاذاأنهويمتقدون،فيشفىالماء،هذاالخضة

الماء.هفعولبطلالممدنيةالقطح

فىيكونأندونالخضةأوالفزعحدثاذاالطقصهذاهـلؤدى

للمخضوضوإعطائهالطاسلأفىهاءبوضحالإسراعالإمكلان

بمديحدلظأنيمكنلمااتقاءال!خضةحدوثبمدمهاشرةلمشريه

الخضلأ.أثريزولوعندئذذبمرنا،كماهرضهنذلك

فىيشبكنهاأوالأطفالى،رقابوفى،رقابهنفىالنساءولَعلق

فيهاكفعنعبارةوهىوخميممة""خمسةالذكورخاصدلاثيابهم

لالفتأنهاويمتمَدالفضلأ،أوالذهبهنعادةوتصنحأهمالحخممط

لأن؟يحملهاهنيؤذىفلاعليها،الحممو؟عينفتقحالناظرينعيوق

الخمممةعلىتقعأنبمدإلاعلى،حاهلهاتقعلمدينْالحممودا

ماكلعلىوخميسةالخمسةالفاسمنكثيرهـلملقوخميصهة،

الىوهاوالبيوتكالسياوالتجديدًاكاناذاخاصة،حسدهيخض!ون

ذلل!.

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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